
 

 

 

 

ადმინისტრაციული წარმოება 

სილაბუსი 
 

  

დოკუმენტის შესახებ: 

დოკუმენტი ეფუძნება: 

ა) ,,პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, 

პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

#242 დადგენილებას.  

ბ) საქართველოს განათლების, მეცნერების, კულტურისა და სპორტის მ ინისრის 2019 წლის 6 მარტის 

ბრძანება #46/ნ - პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის 

აკრედიტაციის დებულებისა  და საფასურის დამტკიცების შესახებ. 

მასში ასახულია დადგენილებით გათვალისწინებული,  III და IV რანგის საჯარო მოხელის  (უფროსი 

სპეციალისტის და უმცროსი სპეციალისტის დონე) პროფესიული განვითარების საბაზისო  - 

,,პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების მოდულის“  მოთხოვნები.  

 

 

 

აპრილი, 2019 
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სილაბუსი 

1.  პროფესიული განვითარების 

პროგრამა 

საბაზისო 

2.  

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი 

3.  საგნის/მოდულის დასახლება ადმინისტრაციული წარმოება 

 

4.  სასწავლო მოდულის 

სტატუსი 

სავალდებულო 

5.  ტრენერი/ები ტრენერს აქვს პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შესაბამისი: 

 აკადემიური უმაღლესი ან მასთან გათანაბრებული  განათლება, 

ან შესაბამისი სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი 

გამოცდილება;  

 ბოლო 3 წლის განმავლობაში ტრენერად მუშაობის 

გამოცდილება. 

 

6.  მიზნობრივი ჯგუფი III და IV რანგის საჯარო მოხელის  (უფროსი სპეციალისტის  და 

უმცროსი სპეციალისტის დონე): 

- საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა; 

- მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა; 

- მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა; 

- საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა; 

- მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა; 

- მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა. 

სატრენინგო ჯგუფში მსმენელთა რაოდენობა არ აღემატება 20 ადამიანს . 

 

7.  მოდულის ზოგადი აღწერა 
თანამედროვე  სახელმწიფო არის განსაზღვრული ტერიტორია,  

რომელსაც სუვერენული ხელისუფლება მართავს. თავად სახელმწიფოს 

მისი მოქალაქეები შეადგენენ. სახელმწიფო ხელისუფლება 

მონოპოლიზებულია და მას მნიშვნელოვანი ფუნქციებისა და ამოცანების 

შესრულება აკისრია. სახელმწიფოს ინსტიტუციონალურ საფუძველს 

წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც თავის მხრივ 

ხელისუფლების ცალკეული შტოს უფლებამოსილებებს  განსაზღვრავს. 

თანამედროვე  სახელმწიფოში საკანონმდებლო ორგანოს ყველა 

გადაწყვეტილება ხალხის ნებაში პოულობს გამართლებას,  რაც თავის 

მხრივ პოლიტიკური სტრუქტურის დემოკრატიულობას ნიშნავს.  თვით 

გადაწყვეტილებების  აღსრულება კი სამთავრობო და საჯარო 

ბიუროკრატიის უფლებამოსილებაა, რომელიც თავის მხრივ დადგენილი 

პრინციპებით (ერთგულება, კანონის წინაშე თანასწორობა, 

მიუკერძოებლობა, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ეკონომიურობა და 
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ეფექტიანობა, ღიაობა და საჯაროობა,  და სხვ) და  კანონის საფუძველზე  

მოქმედებს.   

სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების 

დანაწილებისა და ფუნქციათა გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე . 

საჯარო მმართველობა არის სახელმწიფოს საქმიანობა, რომელიც არ 

არის კანონშემოქმედება და მართლმსაჯულება. საჯარო მმართველობის 

განხორციელება საჭიროებს შესაბამის ცოდნას და უნარებს. 

ადმინისტრაციული წარმოება, არის საჯარო მმართველობის 

განხორციელების კანონით მოწესრიგებული პროცესი, რომელიც 

ემსახურება სამართლიან ადმინისტრაციულ წარმოებაზე  ადამიანის 

კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების რეალიზებას. საქართველოს 

საჯარო სამსახურის სისტემა ემყარება კარიერაზე დაფუძნებული 

პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტს, რაც გულისხმობს 

შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილი პროფესიონალი 

კადრების აუცილებლობას. 

საქართველოს კონსტიტუციას 2017 წლის ცვლილების თანახმად, 

დაემატა ახალი რეგულაცია, რომელიც კონსტიტუციურ ორგანოებს 

განსაკუთრებულ დავალებას განუსაზღვრავს. კონსტიტუციის 78-ე 

მუხლი ხელისუფლებას  ავალდებულებს თავისი უფლებამოსილების 

ფარგლებში ყველა ზომის მიღებას ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში საქართველოს სრული ინტეგრაციის 

უზრუნველსაყოფად. 

საქართველო „ღია მმართველობის პარტნიორობას“ 2011 წლის 

სექტემბერში შეუერთდა „OGP“. საქართველოს მთავრობამ, აიღო 

ვალდებულება, რომ მოქალაქეებისათვის იყვნენ ღია და გახსნილი, 

ჩაერთონ ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხელმისაწვდომი 

და კომფორტული გახადონ სახელმწიფო სერვისები. აღებული 

ვალდებულებების შესრულების ხარისხით განისაზღვრება ქვეყნის 

წარმატება „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში. 

აღნიშნულ სასწავლო კურსში შეთავაზებულია ყველა ის მნიშვნელოვანი, 

სამართლებრივი საკითხი, რომელსაც ეყრდნობა საჯარო მოხელე 

საჯარო მმართველობის ფუნქციის განხორციელებისას.  

8.  სასწავლო მოდულის 

შესწავლის და დაშვების 

წინაპირობები 

საქართველოს მთავრობის #242 დადგენილების გათვალისწინებით, 

საბაზისო პროგრამას გადის პირი, რომელიც ,,საჯარო სამსახურის 

შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების 

დაცვით  ღია ან დახურული კონკურსის საფუძველზე პირველად 

ინიშნება მოხელის თანამდებობაზე, დანიშვნიდან ერთი წლის ვადაში. 

 

ასევე,  საჯარო დაწესებულება უფლებამოსილია, საბაზისო პროგრამა 

გაატაროს I და II რანგის მოხელეს, რომელიც დანიშნულია  ,,საჯარო 

სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 
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მოთხოვნების დაცვით ღია კონკურსის საფუძველზე და რომელსაც არ 

აქვს საჯარო სამსახურის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება. 

 

საბაზისო პროგრამა შესაძლოა გაიარონ საჯარო დაწესებულების სხვა 

მოხელეებმაც, თუ არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამის 

გადაწყვეტილებას მიიღებს უფლებამოსილი პირი.  

სასწავლო მოდული საბაზისოა, ამდენად შესწავლის წინაპირობები არ 

გააჩნია. 

9.  სწავლების ფორმა საქართველოს მთავრობის #242 დადგენილების გათვალისწინებით , 

სწავლების ფორმად შერჩეულია: 

ა) საკლასო მეცადინეობა, რაც გულისხმობს ტრენერის თანდასწრებით 

მეცადინეობას ლექციის, სემინარისა და სხვა ფორმატში; 

დ) სწავლა კეთებით, რაც გულისხმობს პრაქტიკაზე ორიენტირებულ 

სწავლებას. 

10.  სასწავლო მოდულის 

ხანგრძლივობა  

 

სასწავლო მოდულისთვის დროის ერთეული 1 სესია  - 90 წუთი. 

 

მოდული მოიცავს 10 საათს. 

პაატა ტურავა (5 საათი) 

ანა ფირცხალაიშვილი (5 საათი) 

 

11.  საათების განაწილება 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო 10 საათიდან, დრო ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 

ლექცია/სწავლება: 360 წთ. 

პრაქტიკული მეცადინეობა (სწავლა კეთებით) 210 წთ. 

შეფასება (პრე/პოსტ ტესტები) 30 წთ. 

მსმენელის დატვირთვა არ აღემატება სამუშაო დღეებში 4 საკონტაქტო 

საათს, თუ მსმენელი იმავე  დღეს ასრულებს სამსახურებრივ 

მოვალეობებსაც, ხოლო თუ მსმენელი სამუშაო დღეს 

განთავისუფლებულია სამსახურებრივი მოვალეობების 

შესრულებისაგან ან დატვირთვა გათვალისწინებულია არასამუშაო 

დღეებში - 6 საკონტაქტო საათს. 

 

 

12.  ტრენინგის ფორმატი  

 

 

სასწავლო პროცესი ითვალისწინებს ზრდასრულთა განათლების 

(ანდრაგოგიკა) პრინციპებს. სწავლების პროცესი ინტერაქტიულია და 

მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას. მოდული 

გაჯერებულია თანამედროვე  სწავლების მეთოდებით და 

ორიენტირებულია მონაწილეებში ტრანსფერული უნარების 

გამომუშავებასა და მათი გამოყენების პროცესში მოტივაციის 

ამაღლებაზე . 

 

13.  სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სწავლების ინტერაქტიული და 

თანამედროვე  მეთოდების გამოყენებით 
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ფრონტალური ლექცია,  მოდიფიცირებული ლე ქციის  ინტერაქტიული  

ფორმები: 

- ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

- ლექცია პრობლემის დასმით 

- ლექცია-დიალოგი, ლექცია-დისკუსია 

- ლექცია კონკრეტული სიტუაციის ანალიზით 

- ლექცია თვალსაჩინოებით (დემონსტრირება) 

- ლექცია-პრეზენტაცია (Power Point Presentation) 

 დისკუსია, დებატები: 

- ჯგუფური დისკუსია 

 პრობლემაზე  დაფუძნებული სწავლება (Problem based learning) 

 შემთხვევის ანალიზი (case study) და მისი ვარიაციები: 

- Case-Study მეთოდი   

- Case-Problem მეთოდი 

 პრაქტიკული სწავლება, სავარჯიშო 

14.  სასწავლო მოდულის მიზანი 

 

მოცემული მოდულის მიზანია, საჯარო მოხელეების  იმ 

უმნიშვნელოვანესი ცოდნის გადაცემა, რომლის საშუალებითაც ისინი 

გაიაზრებენ სახელმწიფოს არსს, საქართველოს კონსტიტუციის, საჯარო 

სამსახურის, ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპებს, გააანალიზებენ 

ქვეყნის სტრატეგიულ ხედვას, მის სწრაფვას  ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ისინი გაეცნობიან საქართველოს 

მთავრობისათვის ღია მმართველობა ქვეყნის მართვის ძირითადი 

პრინციპებს.  

კურსის მიზანია საჯარო მოხელეებმა ადმინისტრაციული წარმოება  

გაითავისონ, როგორც საჯარო მმართველობის განხორციელების 

სამართლებრივი ინსტრუმენტი რეალურ მმართველობით პროცესში და 

იგი შემდგომ გამოიყენონ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების, საჯარო ინტერესებისა და 

კანონის უზენაესობის დაცვის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი. 

15.  მოდულის შინაარსი და 

ძირითადი თემები/ქვეთემები 

1. ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც საჯარო მმართველობის 

განხორციელების პროცესი 

- კონსტიტუციური საფუძვლები და საერთაშორისო ასპექტები. 

ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ღია 

მმართველობა 

- ადმინისტრაციული წარმოება სამართლებრივ, 

დემოკრატიულ, სოციალურ და ეკოლოგიურ სახელმწიფოში 

- ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპები. კანონიერების, 

კანონის წინაშე  თანასწორობის, მიუკერძოებლობის, 

საჯაროობის და ა.შ. 

 

2. საჯარო მმართველობის განხორციელების სახელწიფოს 
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სტრატეგიული ხედვა  

- საჯარო მმართველობის განსაკუთრებული, 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ვალდებულება ქვეყნის 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად 

- საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 

შეთანხმება და დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული 

სამოქმედო გეგმების მიმოხილვა 

- საქართველოს მთავრობის, როგორც ღია მმართველობის 

ქვეყნის, მართვის ძირითადი პრინციპები: სახელმწიფო 

ინსტიტუტების ეფექტური ჩამოყალიბება, მათი 

გამჭვირვალობისა და ღიაობის,  სახელმწიფო სერვისების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მმართველობაში 

მოქალაქეთა ჩართულობა 

3. თანამედროვე  სახელმწიფო როგორც მმართველი სახელმწიფო 

- სახელმწიფოს, როგორც იურიდიული პირის 

განსაკუთრებული როლი ადმინისტრაციულ სამართალში. 

სახელმწიფოს უფლებამოსილებები და მისი 

პასუხისმგებლობა 

- სახელმწიფოს არსებითი ნიშნები: ტერიტორია, 

მოსახლეობა და სუვერენული ხელისუფლება  

- ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი  

- საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული და 

ტერიტორიული მოწყობა 

- საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული მოწყობის 

საჯაროსამართლებრივი და კერძოსამართლებრივი 

ფორმები. 

- მოქალაქეზე  ორიენტირებული მმართველობის 

ძირითადი ასპექტები 

- საჯარო-კერძო თანამშრომლობა და საჯარო და კერძო 

ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვის პრობლემები. 

- ელექტრონული მმართველობა და თანამედროვე  

გამოწვევები 

4. ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც საჯარო მმართველობის 

განხორციელების სამართლებრივი ინსტრუმენტი 

- საჯარო მმართველობის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე 

სამართლებრივ სახელმწიფოებში. გამარტივების, 

განჭვრეტადობის და უზრუნველყოფის ფუნქციები. 

- ადმინისტრაციული წარმოების ინკვიზიციური ბუნების 

გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. 
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სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების 

კონსტიტუციური უფლება. ბალანსი კანონიერებასა და 

კანონიერ ნდობას შორის. ადამიანის უფლებები, როგორც 

უფლებამოსილების და ბოჭვის საფუძველი. 

- ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და მათი გამიჯვნის 

მნიშვნელობა. 

5. ადმინისტრაციულ წარმოებასა და არაფორმალურ მმართველობას 

შორის კონკურენცია 

- ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც ფორმალური 

საჯარო მმართველობის განხორციელების სამართლებრივი 

პროცესი და საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები 

- ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც სზაკ-ით 

განსაზღვრული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების, საჯარო 

ინტერესებისა და კანონის უზენაესობის დაცვის 

უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი. კონკურირებად მიზნებს 

შორის კონფლიქტის გადაწყვეტის მეთოდი. 

- არაფორმალური მმართველობის არსი და მნიშვნელობა 

თანამედროვე  სამართლებრივ სახელმწიფოში.  

 

16.  მოდულის სწავლის შედეგები 

და  კომპეტენციები  

(დარგობრივი და ზოგადი) 

სასწავლო მოდული პასუხობდეს საქართველოს მთავრობის N242 

დადგენილებით გათვალისწინებით შემდეგ კომპეტენციებს: 

 

☒  ე ფექტური კომუნიკაცია 

☒  დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი 

☒  გუნდური მუშაობის უნარი 

☒  კომპლექსური აზროვნება 

☒  ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის, დეტალებზე  ორიენტირების 

უნარი 

აღნიშული კომპეტენციების დაკმაყოფილებას სასწავლო მოდული 

უზრუნველყოფს  ცოდნასთან, უნარებთან და დამოკიდბულებების 

ცვლილებებთან დაკავშირებული  სწავლის შემდეგი შედეგებით:  

ა ) ცოდნა  (გაცნობიერება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელემ იცის: 

 თანამედროვე  სახელმწიფოს არსი, მისი როგორც მმართველი 

სახელმწიფო რაობა; 

 საქართველოს კონსტიტუციისა, ადმინისტრაციული წარმოების 

და საჯარო სამსახურის პრინციპები და საქართველოს 
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მთავრობის, როგორც ღია მმართველობის წევრი ქვეყნის 

მართვის ძირითადი პრინციპები: 

 საჯარო მმართველობის არსი თანამედროვე  სამართლებრივ 

სახელმწიფოებში. 

 

ბ ) უნარები  (ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელეს შეუძლია: 

 საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას შესაბამისი 

ადმინისტრაციული წარმოების სახის გამოყენება.  

 მოქალაქეზე  ორიენტირებული მიდგომის და თანამედროვე  

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის გათვალისწინებით, 

ფორმალური და არაფორმალური მმართველობის ფორმის 

მართებულად შერჩევა.    

 

გ) დამოკიდებულებები (ღირებულებები) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელეს შეუძლია: 

 საჯარო მმართველობის განსაკუთრებული, კონსტიტუციური 

როლი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. 

საჯარო მოხელე  აცნობიერებს: 

 საკუთარ, როგორც საჯარო მოხელის როლს თანამედროვე  

საჯარო მმართველობის განხორციელებისა და ქვეყანაში 

თანამედროვე  სამსახურის ჩამოყალიბების პროცესში;  

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კანონიერებასა და 

კანონიერ ნდობას შორის ბალანსის მნიშვნელობას;  

 მოქალაქეზე  ორიენტირებული მმართველობის ძირეულ 

მნიშვნელობას; 

 სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურობის, მათი 

გამჭვირვალობისა და ღიაობის გაზრდის მნიშვნელობას, ქვეყნის 

ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

გზაზე.  

 

17.  შე ფასების მეთოდები:  

კურსის  და სწავლების 

შე დეგების შეფასების 

კრიტერიუმები / გეგმა 

კურსის შეფასება რეკომენდებულია განხორციელდეს  კი რკპატრიკის  4  

დონიანი მოდელის გათვალისწინებით: 

დონე 1: რეაქციის შეფასება - მონაწილეთა სუბიექტური შეფასება , მათი 

დამოკიდებულება ტრენინგის ხარისხსა და სარგებლიანობის შესახებ 

(უკუკავშირის კითხვარი; ინტერვიუ); 

მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირის ფორმა მოიცავდეს, სულ მცირე, 

შემდეგ ბლოკებს: 

- კურსით ზოგადი კმაყოფილების შეფასება 

- მონაწილეთა  თვითშეფასება 
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- ტრენიგნის გარემოს შეფასება 

- ტრენერის შეფასება 

- ტრენიგნის პროცესის შეფასება 

- ტრენიგნის შინაარსის შეფასება და სხვა. 

დონე 2: სწავლის შედეგების შეფასება -  მონაწილეთა თვითშეფასება  და  

პრე-პოსტ შეფასება ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულების დონის 

ცვლილების გასაზომად, ტრენინგის შედეგების გაზომვა (უკუკავშირის 

კითხვარი, ტესტები, პრე და პოსტ ტესტირება, ასევ ეპრე და პოსტ 

თვითშეფასება და სხვა); 

დონე  3 : ქცევის ცვლილების შეფასება - ტრენინგის შემდგომ მინიმუმ 3 

თვიანი დაკვირვება მოხელის ქცევაზე  ინტერპერსონალურ 

ურთიერთობებში, სამუშაო ადგილზე, სამსახურეობრივი 

მოვალეობების შესრულების პროცესში - ტრენინგზე  მიღებული 

ცოდნის ტრანსფერი (გამოკითხვა, დაკვირვება, სამუშაოს შეფასება 

(Performance Apprisal)  და სხვა); 

დონე 4: შედეგის/გავლენის შეფასება - მინიმუმ  3  თვიანი დაკვირვე ბა  

ტრენინგის შედეგების გავლენაზე  შესრულებული სამუშაოს ხარისხთან, 

მოხელის პროდუქტიულობასთან, მოტივაციასთან მიმართებაში 

(ადამიანური რესურსის გადინების მაჩვენებელი, მადლობის 

წერილები, საჩივრების შემცირება, სამუშაოთი კმაყოფილების 

მაჩვენებელი და სხვა. 

 

კრიტერიუმი და 

ინდიკატორი 

სამიზნე 

ნიშნული 

(Target) 

შე ფასების მეთოდი 

1. პრე-პოსტ 

ტესტირებების/შეფასებების 

ანალიზი აჩვენებს ჯგუფის 

პროგრესს, სულ მცირე, 3 

ერთეულით (30%) 

 

3 ერთეული 

(30%) 

10 კითხვანი ტესტი, 

რომელსაც თითოეული 

მოდულის დასაწყისში და 

ბოლოს მონაწილეები 

ავსებენ, სწავლების შედეგის  

- პროგრესის გაზომვის 

მიზნით. 

2. მონაწილეთა ცოდნისა 

გაუმჯობესების ხარისხის 

თვითშეფასება აჩვენებს 

ჯგუფის პროგრესს, სულ 

მცირე, 3 ერთეულით (30%) 

 

3 ერთეული 

(30%) 

უკუკავშირის კითხვარი 

(თვითშეფასების ბლოკი), 

რომელიც ივსება კურსის 

ბოლოს და მონაწილეები 

აფიქსირებენ საკუთარ 

სუბიექტურ აღმებზე 

დაყრდნობით, 

ტრენინგამდე და 

ტრენინგის ბოლოს 

ცოდნის გაუმჯობესების 
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ხარისხს (10 ქულიან 

სკალაზე). 

3. მონაწილეთა უნარების 

გაუმჯობესების ხარისხის 

თვითშეფასება აჩვენებს 

ჯგუფის პროგრესს, სულ 

მცირე, 2 ერთეულით (20%) 

 

2 ერთეული 

(20%) 

უკუკავშირის კითხვარი 

(თვითშეფასების ბლოკი), 

რომელიც ივსება კურსის 

ბოლოს და მონაწილეები 

აფიქსირებენ საკუთარ 

სუბიექტურ აღმებზე 

დაყრდნობით, 

ტრენინგამდე და 

ტრენინგის ბოლოს 

უნარების ს გაუმჯობესების 

ხარისხს (10 ქულიან 

სკალაზე). 

4. მონაწილეთა მიერ 

კურსის/მოდულის 

შეფასების ზოგადი 

კმაყოფილების შეფასების 

ანალიზი პოზიტიურია  

სულ მცირე, 

70% 

კმაყოფილი 

უკუკავშირის კითხვარი, 

რომელიც ივსება კურსის 

ბოლოს და მონაწილეები 

აფიქსირებენ 

კურსით/მოდულით 

საკუთარ ზოგად 

დამოკიდებულებას 

(კმაყოფილებას). 
 

18.  სამუშაო დისციპლინა, 

სე რტიფიკატის გაცემის 

პირობები 

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 

პროგრამის აკრედიტაციის დებულების, ,,კ“ პუნქტის შესაბამისად, 

მოდული გავლილად ჩაითვლება არანაკლებ 80%-იანი დასწრების 

მაჩვენებლის შემთხვევაში (საკონტაქტო საათების მიხედვით).  

პროგრამით გათვალისწინებული შეფასების მეთოდების შესაბამისად, 

სერტიფიკატი გაიცემა ცალკეულ მოდულებზე  დასწრებისა და სრული 

პროგრამის წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი შეფასების 

შედეგის საფუძველზე . 

 

გამონაკლისი: 

ა) საპატიო მიზეზით ტრენინგ(ებ)ის გაცდენა დადასტურებული უნდა 

იქნეს უფლებამოსილი პირის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად 

შექმნილი და დამოწმებული დოკუმენტით (ცნობა ჯანმრთელობის 

შესახებ, ფორმა 100, საავადმყოფო ფურცელი და სხვა).  

ბ) საპატიო გაცდენა არ უნდა აღემატებოდეს საკონტაქტო საათების 

20%-ს. 

გ) დასწრების ზღვარის - 80% შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მოხელე 

ვალდებულია თავიდან გაიაროს მოდული. 

 

19.  ლიტერატურა  

 

ძირითადი: 

 პაატა ტურავა, ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, 

სახელმძღვანელო, 2018 წ. 
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 საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები, 

სახელმძღვანელო, თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტის გამოცემა, ტომი 3, რედ: გიორგი ხუბუა, კარლ-პეტერ 

ზომერმანი, ავტორები: აკაკი გაწერელია, დიმიტრი გეგენავა, 

კარლ-პეტერ ზომერმანი, ირაკლი კობახიძე, ზვიად როგავა, 

სანდრო სვანიშვილი, პაატა ტურავა, კობა ყალიჩავა, გიორგი 

ხუბუა, თბილისი, 2016;  

 ფირცხალაშვილი, ანა, მირიანაშვილი გიორგი,   "საქართველოს 

სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლები" თბილისი 2018. 

 

 ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო, რედ: გიორგი 

ხუბუა, კობა ყალიჩავა, 2018, 

 გონაშვილი, ვ., ერემაძე , ქ., თევდორაშვილი, გ, კახიანი, გ., 

კვერენჩხილაძე , გ., ჭიღლაძე , ნ.:  (2016) შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართალში, გამომცემლობა „მერიდიანი“ 

 ავტორთა ჯგუფი, რედ. ტურავა, საქართველოს კონსტიტუციის II 

თავის კომენტარები. თბილისი.; პ., 2013   
 რედ. ქარდავა, ე.,  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის კომენტარები”, 2018. 
დამატებითი: 

 ქარდავა, ე., „საჯარო სამსახურის რეფორმა-სახელმწიფოს 

პრიორიტეტი“, ბიულეტენი სამეცნიერო ჟურნალის „ქართული 

პოლიტიკა“ სპეციალური გამოშვება, სერია: საჯარო პოლიტიკა, 

№19, 2015;  
 კანონის უზენაესობა, სახელმძღვანელო პოლიტიკოსებისათვის, 

ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის, რაულ 

ვალენბერგის ინსტიტუტი და სამართლის 

ინტერნაციონალიზაციის ჰააგის ინსტიტუტი; 
 ქარდავა, ე., გვ. 58 საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში და 

მოხელის სამართლებრივი სტატუსი, ადმინისტრაციული 

სამართალი სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი. 1/2013; 
 კორდონა, (2009) OECD-i/SiGMA, ეროვნული ადმინისტრაციების 

ინტეგრირება ევროპის ადმინისტრაციულ სივრცეში.; 

 Cardona, (2006) Recruitment in Civil Service Systems of EU Members 

and in Some Candidate States, SIGMA. 

 

ნორმატიული აქტები: 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;  

 

20.  სწავლებისთვის საჭირო 

რე სურსები: 

 

 

სწავლებისთვის საჭირო რესურსები: 

გარემო / ფართი უსაფრთხოების, ჰიგიენის, კონდინცირება / გათბობის, 

კვების ნორმების დაცვით, 20 მსმენელზე გათვლილი სასწავლო 

აუდიტორია, საჭირო რაოდენობის სკამები და მაგიდები, დამატებითი 
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 ცარიელი სივრცე აქტივობების ჩასატარებლად, დამატებითი სივრცე 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის (ასეთი საჭიროების 

არსებობის შემთხვევაში). 

ტრენინგის ინსტრუმენტები: 

 ფლიპ-ჩარტის დაფა/ები; 

 ფლიპ-ჩარტის ფურცლები; 

 ფე რადი მარკერები; 

 ქაღალდის სკოჩი; 

 A4 ზომის ფერადი ფურცლები; 

 მაკრატელი; 

 წე ბო; 

 ფე რადი წებოვანი სტიკერები; 

 ბლოკნოტები/ფურცლები და კალმები ყველა მონაწილეს. 

ტე ქნიკა: 

 პროექტორი; 

 საპრეზენტაციო დაფა; 

 კომპიუტერი (ლეპტოპი); 

 ხმის გამაძლიერებელი (ვიდეო-ჩვენებისთვის); 

 პულტი - სლაიდების გადამრთველი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 1. მოდულის დღის წესრიგი კურსის მონაწილეებისათვის 
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დღის წესრიგი 

 

I დღე 

 

სესია დრო თემები, აქტივობები, სწავლების მეთოდები 

I 90 წუთი 

 

 

პრე -ტესტი - 15 წუთი. 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 60 წუთი. 

სე სია  1 . ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც საჯარო მმართველობის 

განხორციელების პროცესი 

ა) თემის კონსტიტუციური საფუძვლები და საერთაშორისო ასპექტები. ქვეყნის 

ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ღია მმართველობა. 

ბ) ადმინისტრაციული წარმოება სამართლებრივ, დემოკრატიულ, სოციალურ და 

ეკოლოგიურ სახელმწიფოში. 

გ) ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპები. კანონიერების, კანონის წინაშე  

თანასწორობის, კანონიერი ნდობის, მიუკერძოებლობის, საჯაროობის და ა.შ.  

დისკუსია/დებატები  – 15 წუთი 

   

II 90  წუთი 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 60 წუთი. 

სე სია  2 . საჯარო მმართველობის განხორციელების სახელწიფოს სტრატეგიული 

ხედვა  

ა) საჯარო მმართველობის განსაკუთრებული, კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 

ვალდებულება ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. 

ბ) საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმება და დღის 

წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმების მიმოხილვა. 

გ) საქართველოს მთავრობის, როგორც ღია მმართველობის ქვეყნის, მართვის 

ძირითადი პრინციპები: სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტური ჩამოყალიბება, 

მათი გამჭვირვალობისა და ღიაობის,  სახელმწიფო სერვისების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობა. 

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 30 წუთი 

სწავლების მეთოდები: ლექცია პრეზენტაცია, დისკუსია/დებატები,  
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III 90  წუთი 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 60 წუთი. 

სესია 3. თანამედროვე  სახელმწიფო როგორც მმართველი სახელმწიფო 

ა)სახელმწიფოს, როგორც იურიდიული პირის განსაკუთრებული როლი 

ადმინისტრაციულ სამართალში. სახელმწიფოს უფლებამოსილებები და მისი 

პასუხისმგებლობა 

ბ)სახელმწიფოს არსებითი ნიშნები: ტერიტორია, მოსახლეობა და სუვერენული 

ხელისუფლება.  

გ) დემოკრატია, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფო. 

დ) ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. საჯარო მმართველობის 

ორგანიზაციული და ტერიტორიული მოწყობა. 

ე) საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული მოწყობის საჯაროსამართლებრივი და 

კერძოსამართლებრივი ფორმები. 

ვ) მოქალაქეზე  ორიენტირებული მმართველობის ძირითადი ასპექტები 

ზ) საჯარო-კერძო თანამშრომლობა და საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის 

ბალანსის დაცვის პრობლემები. 

თ) ელექტრონული მმართველობა და თანამედროვე  გამოწვევები 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 30 წუთი 

სწავლე ბის  მე თოდე ბი: ლექცია-პრეზენტაცია, პრობლემაზე  დაფუძნებული 

სწავლება, შემთხვევის ანალიზი. 

 

  

 

2  დღე 

 

   

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90  წუთი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 60 წუთი. 

სე სია  4 . ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც საჯარო მმართველობის 

განხორციელების სამართლებრივი ინსტრუმენტი 

ა) საჯარო მმართველობის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე  სამართლებრივ 

სახელმწიფოებში. გამარტივების, განჭვრეტადობის და უზრუნველყოფის 

ფუნქციები. 

ბ) ადმინისტრაციული წარმოების ინკვიზიციური ბუნების გავლენა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. სამართლიანი ადმინისტრაციული 

წარმოების კონსტიტუციური უფლება. ბალანსი კანონიერებასა და კანონიერ 

ნდობას შორის. ადამიანის უფლებები, როგორც უფლებამოსილების და ბოჭვის 

საფუძველი. 
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V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  

 

 

 

 

 

 

 

150 წუთი 

1  ნაწილი  

(90 წუთი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ნაწილი 

(60 წუთი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

90  წუთი 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ) ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და მათი გამიჯვნის მნიშვნელობა. 

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 30 წუთი 

სწავლების რეკომენდებული მეთოდები:  ლე ქცია -პრე ზე ნტაცია , პრაქტიკული 

სავარჯიშო. 

 
ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 60 წუთი. 

სესია 5. ადმინისტრაციული წარმოების სახეები. 

ა) ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც ფორმალური საჯარო მმართველობის 

განხორციელების სამართლებრივი პროცესი 

ბ) ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების, საჯარო ინტერესებისა და კანონის 

უზენაესობის დაცვის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი. კონკურირებად მიზნებს 

შორის კონფლიქტის გადაწყვეტის მეთოდი. 

გ) ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და მათი გამიჯვნის მნიშვნელობა. 

დ) ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის  სამართლებრივი ფორმები. 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 30 წუთი 

სწავლე ბის  რე კომე ნდე ბული  მე თოდე ბი:  ლექცია-პრეზენტაცია პრაქტიკული 

სავარჯიშო. 

 
 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 60 წუთი. 

სესია 6. ადმინისტრაციულ წარმოება და არაფორმალურ მმართველობა 

ა) არაფორმალური მმართველობის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე , 

სამართლებრივ სახელმწიფოში.  

ბ) არაფორმალური მმართველობა, როგორც ადმინისტრაციული წარმოების 

დამხმარე საშუალება. 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 30 წუთი 

სწავლე ბის  რე კომე ნდე ბული  მე თოდე ბი:  ლექცია-პრეზენტაცია პრაქტიკული 

სავარჯიშო. 

  ტრენინგის შეჯამება 
პოსტ-ტესტი - 15 წუთი 

 ტრენინგის შეფასება, უკუკავშირის კითხვარების შევსება 

 ტრენინგის დახურვა 
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