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დღის წესრიგი 
 

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი: 
ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა 

 
ეფექტიანი მომსახურების და დროის მართვის ტერნინგ კურსის შემდგომი შინაარსობრივი და 
ორგანიზაციული გაუმძობესების მიზნით, ტრენინგ კურსის დასრულების შემდეგ მოხდება 
დამსწრეთა მიერ შეინაარსობრივი და ორგანიზაციული მხარის შეფასება.   აღნიშნულის 

მისაღწევად ტრენინგის მონაწილეებისთვის შეთავაზებული იქნება სპეციალურად 
შემუშავებული მარტივი  ღია ტესტი.  
 

მოდულის აღწერა:  

 

მოცემული კურსის ფარგლებში განიხილება ხარისხიანი საჯარო მომსახურების 

განხორციელების თეორია და პრაქტიკა, ასევე ძირითადი პრინციპები, თანამედროვე  

სამეცნიერო კვლევები, მიგნებები, აქტუალური საკითხები, არსებული გამოწვევები, 

ტენდენციები და განვითარების შესაძლებლობები.  

ხარისხიანი საჯარო სერვისის მიწოდება უფრო მეტად უკავშირდება სახელმწიფო 

სერვისის მიწოდების პრაქტიკულ საკითხებს. ხშირად, ყურადღების მიღმა რჩება 

სერვისის მიწოდების სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტები (სერვის+), რომელთა 

გათვალისწინებაც თანამედროვე  საზოგადოების მოლოდინების გაზრდამ 

აუცილებელი გახადა. 

 საჯარო სექტორი, რომელიც მუდმივი ემოციური წნეხის ქვეშაა. ყოველდღიურად 

საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს მიმართავს პრობლემებით შეწუხებული და 

არაერთი სურვილის მქონე მოქალაქე, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში 

გაღიზიანებულები, დათრგუნულები არიან  და სახელმწიფოსგან სრულყოფილ 

დახმარებას ითხოვენ. სახელმწიფოს მიზანია იზრუნოს და დაიცვას საკუთარი 

მოქალაქეები, რასაც სახელმწიფო საჯარო ხელისუფლება ახორციელებს სხვადასხვა 

საჯარო დაწესებულების საშუალებით. საჯარო სამსახურების უმეტესობა მოითხოვს 

ინტერპერსონალურ კავშირებს მომხმარებელთან/მოქალაქეებთან. კომუნიკაციის 

მაღალი ხარისხი კი წარმოადგენს ხარისხიანი საჯარო მომსახურების (Quality Public 

Service) აუცილებელ პირობას. 

მოხელე  აუცილებელია ეფექტიანად თანამშრომლობდეს საზოგადოებთან, რომელსაც  

ემსახურება. აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე  საზოგადოების მომხმარებელთა 

ინფორმირებულობისა და გაძლიერების პირობებში, მნიშვნელოვანია  არა მხოლოდ 

სერვისის წარმოება, გაუმჯობესება და მიწოდების პრაქტიკული ასპექტების 

გათვალისწინება, არამედ მისი მიწოდების ფორმების, თავისებურებებისა და 

მომსახურების ქცევის სტანდარტებისა  დახვეწა. ამდენად, მოცემული კურსის 

ფარგლებში, ყურადღება გამახვილებულია მხოლოდ საჯარო მომსახურების 

მიწოდების ფორმებზე და სტანდარტებზე , კერძოდ იმ ემოციურ ასპექტებზე , 

რომელიც დაკავშირებულია საჯარო მოხელის ქცევის ეტიკეტთან და 

მომხმარებელთან არსებული კომუნიკაციის ხარისხთან საჯარო მომსახურების 

განხორციელების დროს.   

ამავე დროს, სახელმწიფოს სამსახურში ყოფნა გულისმოხბს დროის რესურსის 

სწორად გამოყენებას და საჯარო მომსახურების მიღების პირის დროულ 

მომსახურებას. ელემენტარული არითმეტიკაა – თუ ერთი მოხელის სამუშაო დროის 
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დაკარგული 10 პროცენტი კვირაში, საშუალოდ, 4 საათს, წელიწადში (11 თვეში, 

დაახლოებით, 48 კვირაში) – 192 საათს, ანუ 24 სრულ სამუშაო დღეს შეადგენს, 

აღნიშნული ციფრი საქართველოს საჯარო სამსახურში დასაქმებულ 40 ათასამდე  

მუშაკზე  გადაანგარიშებით კატასტროფულ მაჩვენებელს – 1 მლნ. კაცდღეს აღწევს. 

ეს იმის ტოლფასია, 5 ათასამდე  მოხელე, წლის განმავლობაში, არაფერს აკეთებდეს. 

აღნიშნული მაგალითი ხაზს უსვამს დროის რაციონალური გამოყენების 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. აღნიშნული კურსი წარმოადგენს იმ მიდგომებისა 

და მეთოდების ერთობლიობას, რომელიც საშუალებას აძლევს ტრენინგის 

მონაწილეს ერთის მხრივ გაიაზროს დროის მნიშვნელობა სამუშაოს შესრულების 

პროცესში, ჩამოიყალიბოს სწორი დამოკიდებულება აღნიშნული რესურსის მიმართ, 

და მეორეს მხრივ, პრაქტიკაში გამოიყენოს კონკრეტული მიდგომები და ტექნიკები.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე , მოცემული მოდულის მიზანია, ხარისხიანი 

საჯარო მომსახურებისა (Quality Public Service) და დროის მართვის ძირითადი  

სტრატეგიების, მოდელების, პრინციპებისა და სტანდარტების შესახებ საჯარო 

მოხელეების  ცოდნის გაღრმავება და შესაბამისი დამოკიდებულებების 

ჩამოყალიბება, ასევე თანამედროვე  რეალობაში არსებული გამოწვევებისა და 

შესაძლებლობების, თეორიებისა და პრაქტიკის გაცნობა,  რათა მათ შეძლონ  

მოცემული საკითხების აღწერა, გააზრება და ანალიზი პრაქტიკაში გამოყენების 

მიზნით. 

მოდულის მიზანი: მოცემული მოდულის მიზანია, ხარისხიანი საჯარო მომსახურებისა (Quality Public 

Service) და დროის მართვის ძირითადი  სტრატეგიების, მოდელების, პრინციპებისა 

და სტანდარტების შესახებ საჯარო მოხელეების  ცოდნის გაღრმავება და შესაბამისი 

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება, ასევე თანამედროვე  რეალობაში არსებული 

გამოწვევებისა და შესაძლებლობების, თეორიებისა და პრაქტიკის გაცნობა,  რათა მათ 

შეძლონ  მოცემული საკითხების აღწერა, გააზრება და ანალიზი პრაქტიკაში 

გამოყენების მიზნით. 

სასწავლო მოდულის მიზანი შესაბამისობაშია #242 დადგენილებით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებთან და ორიენტირებულია პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე . 

სწავლის შედეგები 

და  კომპეტენციები: 

სასწავლო მოდული პასუხობს საქართველოს მთავრობის N242  დადგენილებით 

გათვალისწინებით შემდეგ კომპეტენციებს: 

☒  ე ფექტური კომუნიკაცია 

☒  დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი 

☒  გუნდური მუშაობის უნარი 

☒  კომპლექსური აზროვნება 

☒  დროის ეფექტიანი მართვა 

☒  ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის, დეტალებზე  ორიენტირების უნარი 

☒  საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი 

აღნიშული კომპეტენციების დაკმაყოფილებას სასწავლო მოდული უზრუნველყოფს  

ცოდნასთან, უნარებთან და დამოკიდბულებების ცვლილებებთან დაკავშირებული  
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სწავლის შემდეგი შედეგებით:  

ა ) ცოდნა  (გაცნობიერება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელემ იცის: 

 ხარისხიანი საჯარო მომსახურების (Quality Public Service) უზრუნველყოფის 

მნიშვნელობა, ძირითადი პრინციპები და სტანდარტები; 

 დროის, როგორც კრიტიკული და არადაგროვებადი რესურსის მართვის 

ძირითადი პრინციპები და მიდგომები. 

 

ბ ) უნარები  (ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელეს შეუძლია: 

 მომხმარებელზე  ორიენტირებული მიდგომების გამოყენება მომხმარებელთა  

კმაყოფილების (მატერიალური, ფსიქოლოგიური, პროცედურული) 

ასპექტების გათვალისწინებით. 

 დროის მართვა და პრიორიტეტების განსაზღვრა,  საქმის დაგეგმვა და 

ორგანიზება, ვილფერდო პარეტოს პრინციპი 80:20-ისა და ეიზენჰაუერის 

მატრიცის გამოყენებით; 

გ) დამოკიდებულებები  (ღირებულებები) 

საჯარო მოხელე აცნობიერებს: 

 საკუთარ პროფესიულ კრიტიკულ როლს ჰუმანური და ნდობაზე 

დაფუძნებული საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბების პროცესში; 

 დროის არაეფექტიანი გამოყენების ნეგატიურ შედეგებს სახელმწიფო 

სამსახურების განვითარებაზე  და საქმიანობის ოპტიმიზაციის 

აუცილებლობას. 

 ზრუნვის სამუშაო და ზრუნვის ეთიკის მნიშვნელობას საჯარო სამსახურში. 
მოდულის  

შინაარსი, 

ძირითადი 

თემები/ქვეთემები:  

 

მოდულის ძირითადი თემები/საკითხები სესიების მიხედვით. 

 

ქვემოდული 1. ეფექტიანი მომსახურების არსი და თანამედროვე მიდგომები 

 

სესია 1. 

1.1. ეფექტიანი და ეფექტური მომსახურება 

1.2. ეფექტიანი მომსახურება კერძო და საჯარო სექტორში 

1.3. საჯარო სექტორის გამოწვევები ეფექტიანი მომსახურების სფეროში 

1.4. ეფექტიანი მომსახურების განმარტება და ფორმები 

1.5. არაეფექტიანო მომსახურების (ობიექტური და სუბიექტური) მიზეზები და 

შედეგები. 

1.6. საჯარო სექტორის სერვისემის მომხმარებელთა საჭიროებები და მიღებული 

მომსახურებით კმაყოფილება. 

 

სესია 2.  

2 .1 მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე  ორიენტაცია და საჯარო სერვისების 

ხარისხიანი მოწოდება; 

2.2 მომხმარებელთა ქცევა: საჯარო და კერძო სექტორების შედარება; 

2 .3 ორგანიზაციული კულტურა და  ეფექტიანი მომსახურება; 

2.4 მომხმარებელზე  ორიენტირებული სერვისის კონცეფცია; 

2.5.მოხელეთა ქცევის ეტიკეტი და ეფექტიანო მომსახურების სტანდარტები; 

2.6. ეფექტიანი მოსახურება და თანამედროვე  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. 

 

 



საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი            

 

 

ქვემოდული 2. დროის მართვა: 

 

სესია 3.  

3 .1.დრო როგორც რესურსი. დროის ღირებულება; 

3.2. დროის მენეჯმენტის მნიშვნელობა. „სამუშაო ოჯახის ბალანსი“; 

3.3. მართვის ძირითადი პრინციპები; 

3.4. საკუთარი დროის მენეჯმენტი;  

3.5. პრიორიტეტები და დროის ოპტიმალური მართვა 
 

სესია 4.  

4 .1. დროის მენეჯმენტის საკუთარი სისტემა; 

4 .2. დროის კრიზისის მენეჯმენტი; 

4.3. დელეგირება დროის უკეთესად სამართავად; 

4.4. დროის ინვენტარიზაცია და ანალიზი; 

4.5. დროის ეკონომიის ძირითადი წყაროები. 

 

ტრენერი:  მოკლე ინფორმაცია ტრენერის შესახებ დაფიქსირდება კონკრეტულ კურსზე 

ტრენერთა შერჩევის შემდეგ. 

ტრე ნინგის  

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 . 

სწავლებისა  

და  სწავლის  

მეთოდები: 

 ფრონტალური ლექცია,  მოდიფიცირებული ლექციის ინტერაქტიული ფორმები: 

- ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

- ლექცია პრობლემის დასმით 

- ლექცია-დიალოგი, ლექცია-დისკუსია 

- ლექცია კონკრეტული სიტუაციის ანალიზით 

- ლექცია-პრეზენტაცია (Power Point Presentation) 

 დისკუსია, დებატები: 

- ჯგუფური დისკუსია 

- დისკუსია მცირე ჯგუფებში 

 გონებრივი იერიში და მისი ვარიაციები  

- ტიპური გონებრივი იერიში 

- რევერსიული გონებრივი იერიში 

- მოდიფიცირებული გონებრივი იერიში 

 პრობლემაზე  დაფუძნებული სწავლება (Problem based learning) 

 შემთხვევის ანალიზი (case study) და მისი ვარიაციები: 

 როლური და სიტუაციური თამაში, სიმულაცია, სიტუაციის მოდელირება: 

- თავისუფლად ასოცირებული, სპონტანური 

- რეგლამენტირებული 

 სწავლების ჯგუფური (Collaborative) მეთოდები  და თანამშრომლობითი (Cooperative) 

სწავლება 

 პრაქტიკული სწავლება, სავარჯიშო 

 სცენარი, ამბის თხრობა, კაზუსი 

 თავსატეხებით სწავლება: 

- ანალიზი, სინთეზი 

- კატეგორიზება ან დაკომპლექტება 

- თანმიმდევრულად დალაგება 
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- შეცდომების მოიძიება 

სწავლე ბის  

შე დეგებისა  

და  მოდულის  

შე ფასება 

ა) მოდულის თავსა და ბოლოში მონაწილეები გაივლიან პრე და პოსტ ტესტირებას, 

რათა მოხდეს მათი ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულების დონის ცვლილების 

გაზომვა, პროგრესის განსაზღვრა; 

ბ) სწავლების ბოლოს მონაწილეთა მიერ განხორციელდება მოდულის ანონიმური 

შეფასება  უკუკავშირის კითხვარის გამოყენებით; 

გ) სწავლების ბოლოს მონაწილეთა მიერ განხორციელდება საკუთარი ცოდნისა და 

უნარების თვითშეფასება ტრენინგამდე  და ტრენინგის შემდეგ. შეფასება იქნება  

ანონიმური უკუკავშირის კითხვარში არსბეული 10 ქულიანი სკალის გამოყენებით; 

დ) კურსის ბოლოს განხორციელდება შემაჯამებელი შეფასება - ე.წ. გამოცდა 

(ტესტორება. ტესტირება განხორციელდება იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 

დირექტორის, 2015 წლის N152/ს  - ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტესტირების მომსახურების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ბრძანების შესაბამისად. 

ლიტერტურა ძირითადი ლიტერატურა: 

 მონაწილეებს  ტრენინგ მასალები მოკლე თემატური თეზისების სახით 

მიეწოდებთ ქართულ ენაზე; 

 

დამატებითი ლიტერატურა და მასალები: 

 Lee Cockerell. Time Management Magic: How To Get More Done Every Day And 
Move From Surviving To Thriving. Emerge Publishing LLC. 2015; 

 The road ahead for public service delivery . The Public Sector Research Centre. 
PricewaterhouseCoopers.  
 Cengiz Haksever, Barry Render, Service Management 2013; 

 Brian Tracy. Time management. American Management Association 2013;  

 Jenna Meyerson, Management Consultancy, The 25-hour day.  2013; 
 Eric Garner,  The art of Personal Effectiveness, 2012  

სამუშაო  

დისციპლინა  და  

სე რტიფიცირება:  

 

სე რტიფიკატი გაიცემა ორი ძირითადი პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში: 

ა) მონაწილის არანაკლებ 80%-იანი დასწრების მაჩვენებლის შემთხვევაში 

(საკონტაქტო საათების მიხედვით), თითოეული მოდულის მიხედვით. კერძოდ, 

კურსის სერტიფიკატი გაიცემა მხოლოდ ყველა მოდულის 80%-იანი დასწრების 

მოთხოვნის  დაკმაყოფილების შემთხვევაში.  

ბ) ფინალური შეფასების, ტესტური გამოცდის მინიმალური ზღვარის - 

მაქსიმალური ქულის 75 %-ს, გადალახვის შემთხვევაში.  

 

მოდულის  

ხანგრძლივობა:  

 

 

სასწავლო მოდულისთვის დროის ერთეულია -  1 სესია  - არაუმეტეს, 90 წუთი.  

მოდული მოიცავს 4 სესიას (6 საათი). 

 

 

 

 



 

 

დღის წესრიგი 

I დღე 

 

სესია დრო თემები, აქტივობები, სწავლების მეთოდები 

I 90 წუთი 

 

 

პრე -ტესტი - 15 წუთი. 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

ე ფექტიანი მომსახურების არსი და თანამედროვე მიდგომები  

ეფექტიანი და ეფექტური მომსახურება; ეფექტიანი მომსახურება კერძო და 

საჯარო სექტორში; საჯარო სექტორის გამოწვევები ეფექტიანი მომსახურების 

სფეროში; ეფექტიანი მომსახურების განმარტება და ფორმები; არაეფექტიანო 

მომსახურების (ობიექტური და სუბიექტური) მიზეზები და შედეგები; საჯარო 

სექტორის სერვისემის მომხმარებელთა საჭიროებები და მიღებული 

მომსახურებით კმაყოფილება. მატერიალური, ფსიქოლოგიური და 

პროცედურული კმაყოფილება; მომსახურების პროცესის სამართლიანობა და 

ჰუმანური საჯარო სამსახური; სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მომხმარებლის 

წინაშე ; მომსახურების ხარისხის საკითხები; რეპუტაციის მნიშვნელობა საჯარო 

სერვისების სფეროში. 

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 45 წუთი 

სწავლე ბის  მე თოდე ბი: მოდიფიცირებული ლექცია, დისკუსია/დებატები, 

გონებრივი იერიში, მცირე ჯგუფებში მუშაობა, სიტუაციის 

მოდელირება/სიმულაცია. 

I  სესიის შეჯამება 

   

II 90  წუთი I  სესიის გადახედვა/გახსენება 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე  ორიენტაცია და საჯარო სერვისების 

ხარისხიანი მოწოდება; მომხმარებელთა ქცევა: საჯარო და კერძო სექტორების 
შედარება; ორგანიზაციული კულტურა და  ეფექტიანი მომსახურება; 

მომხმარებელზე  ორიენტირებული სერვისის კონცეფცია; მოხელეთა ქცევის 

ეტიკეტი და ეფექტიანო მომსახურების სტანდარტები; ეფექტიანი მოსახურება და 

თანამედროვე  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; მოხელეთა ქცევის ეტიკეტი; 

პრობლემური სიტუაციების მოგვარების, მომხმარებელთან შეხვედრისა და 

ურთიერთობის, შეფერხების მოგვარების,  შშმ პირთა მომსახურების ხარისხის, 

სატელეფონო მომსახურების  და გადამისამართების  სტანდარტები. 
 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 60 წუთი 

სწავლების  მეთოდები: მოდიფიცირებული ლექცია, დისკუსია/დე ბატე ბი, მცირე  

ჯგუფებში მუშაობა, სიტუაციის მოდელირება/სიმულაცია. 

I I  სესიის შეჯამება 
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III 90  წუთი I I  სესიის გადახედვა/გახსენება 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

დრო როგორც რესურსი. დროის ღირებულება;  დროის მენეჯმენტის 

მნიშვნელობა. „სამუშაო ოჯახის ბალანსი“;  პირადი და საზოგადო დრო; მართვის 

ძირითადი პრინციპები; დროის მართვის სტილი; საკუთარი დროის მენეჯმენტი; 

სამუშაო დროის ორგანიზების კულტურა; პრიორიტეტები და დროის 

ოპტიმალური მართვა; დროის მენეჯმენტი და ცვალებადი გარემო; დროის 

მენეჯმენტის კავშირი სტრესის მენეჯმენტთან.  

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 60 წუთი 

სწავლების მეთოდები: მოდიფიცირებული ლექცია, დისკუსია /დე ბატე ბი, მცირე  

ჯგუფებში მუშაობა, პრობლემაზე  დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 

თავსატეხებით სწავლება, როლური თამაში. 

I I I სესიის შეჯამება 

   

IV 90  წუთი 

 

I I I სესიის გადახედვა/გახსენება 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

დროის მენეჯმენტის საკუთარი სისტემა; დროის კრიზისის მენეჯმენტი; 

დელეგირება დროის უკეთესად სამართავად;  რატომ არის რთული დელეგირება; 

დროის ინვენტარიზაცია და ანალიზი; დროის ეკონომიის ძირითადი წყაროები; 

დაყოვნება – დროის ქურდი; პარეტოს პრინციპი; 7 ნაბიჯი პრიორიტეტების 

დასასახად; დროის მართვის ძირიტადი ინსტრუმენტები; შედეგზე  ორიენტაცია; 

პრიორიტეტები მათი მნიშვნელოვნების მიხედვით; როგორ უნა იპოვო „ი 25–ე 

საათი“.  

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 45 წუთი 

სწავლების  მეთოდები: მოდიფიცირებული ლექცია, დისკუსია/დე ბატე ბი, მცირე  

ჯგუფებში მუშაობა, პრაქტიკული სავარჯიშო, თავსატეხებით სწავლება. 

ტრენინგის შეჯამება 
პოსტ-ტესტი - 15 წუთი 

 
   ტრენინგის შეფასება, უკუკავშირის კითხვარების შევსება 

 ტრენინგის დახურვა 

 

 

 


