
 

 

 

 

სილაბუსი 

ეთიკა საჯარო სამსახურში 
 

დოკუმენტი მომზადებულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით, საჯარო 

სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით. დოკუმენტში ასახული შინაარსი და მოსაზრებები 

ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს დონორი ორგანიზაციის თვალსაზრისს.  

დოკუმენტის შესახებ: 

სილაბუსი -  მოდულის/კურსის განხორციელების  გეგმა. სარეკომენდაციო ფორმა პროგრამების 

აკრედიტაციის ხელშეწყობისათვის.  ის განსაზღვრავს საგნის სწავლების გეგმას და წარმოადგენს 

სასწავლო პროგრამის ზოგად ჩარჩოს. 

ეს არის სახელმძღვანელო ტიპის დოკუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს სასწავლო დაწესებულებების  

დახმარებას პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის პროცესში. ამასთან, 

უზრუნველყოფს სწავლების ხარისხის  საერთო, უნიფიცირებული მიდგომებით უზრუნველყოფას.  

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 მინისრის 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.  

დოკუმეტი შედგენილია მოწვეული ექსპერტის მაია ხოსიატშვილის მიერ. ფსიქოლოგიის 

დოქტორობის კანდიდატი, ლექტორი, სერტიფიცირებული ტრენერი (ფსიქოლოგი),  სწავლებისა და 

განვითარების პროგრამების კონსულტანტი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის ექსპერტი. ხარისხის სპეციალისტი - ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის (EFQM) 

ტრენერის  აკრედიტაციით. 

 

 

 

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 ეთიკა საჯარო სამსახურში 

 

4.  სასწავლო მოდულის 

სტატუსი 

სავალდებულო 

5.  ტრენერი/ები1  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 
საჯარო სამსახური და საჯარო მოხელეთა ქცევა მოქალაქეთა 

ცხოვრებაზე  მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. შესაბამისად, გარკევულ 

პრინციპებსა თუ ღირებულებებზე  შეთანხმება საჯარო სამსახურის 

ნდობის ამაღლების მიზნით, სასიცოცხლოდ მნიშნელოვანია. სწორედ 

ამიტომ, საჯარო სამსახურში ეთიკური გარემოს შექმნა, საჯარო 

მოხელეთათვის ქცევის იმ წესების განსაზღვრითა და დაცვით, თუ რა 

უნდა აკეთონ და როგორ უნდა მოიქცნენ, ერთობ აუცილებელია. მსგავს, 

მკაფიოდ განსაზღვრულ შეთანხმებას, ღირებულებათა ჩარჩოზე, საჯარო 

სამსახურის შიგა თუ გარე მხარეთა შორის უკეთესი ურთიერთობების 

შენარჩუნება შეუძლია.  

                                                                 
1 ტრენერთა კომპეტენციის ჩარჩო. (2016). ტრენერთა სკოლა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი - იხ. ბმული. 

http://datomalania.blogspot.com/2015/05/blog-post_19.html
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საჯარო სამსახურის ეთიკა მოიცავს იმ პრინციპებს, სტანდარტებსა და 

ღირებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს, თუ რა არის მართებული და 

რა – მცდარი. ეს ეხმარება საჯარო მოხელეებს მართებული არჩევნის 

გაკეთებაში და საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების 

განხორციელებისას, კეთილსინდისიერ და მიუკერძოებელ მოპყრობაში. 

ასეთი არჩევანი საჯარო სამსახურში კეთილსინდისიერების, 

პროფესიონალიზმის, გამჭვირვალობის და  მიუკერძოებლობის,  

გარანტირების ის აუცილებელი წინაპირობაა, რომელმაც თავიდან უნდა 

აგვაცილოს ინტერესთა შეუთავსებლობა, კორუფცია და სხვა ეთიკური 

პათოლოგიები, რომლებიც არა მარტო ეთიკის ნორმებს, არამედ 

სამართლებრივ წესრიგსაც არღვევს. 

საჯარო მოხელეთა უმნიშვნელოვანეს როლს თან ახლავს 

პასუხისმგებლობისა და საზოგადოების წინაშე  ანგარიშვალდებულების 

მაღალი ხარისხი, რაც საჯარო მოხელედ მუშაობის მნიშვნელობას 

გამოკვეთს. საჯარო პასუხისმგებლობის ხარისხის სრულად 

გაანალიზება საჯარო სამსახურს დემოკრატიული პრინციპებისა და 

სტანდარტების უზრუნველყოფასა და პოლიტიკური სტაბილურობისა 

და პოზიტიური პოლიტიკური გარემოს შექმნაში ეხმარება. სწორედ 

ზემოაღნიშნული პრინციპებისა და სტანდარტების პრაქტიკაში 

დამკვიდრებას ეხმიანება ეთიკა საჯარო სამსახურში.  

ეთიკური გარემო საჯარო სამსახურში გულისხმობს იმას, რომ საჯარო 

მოხელე  საკუთარი ინტერესებით კი არ უნდა ხელმძღვანელობდეს, 

არამედ საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად უნდა მოქმედებდეს 

და საზოგადო სიკეთეს უნდა ქმნიდეს, რაც საზოგადოებაში ზრდის 

ნდობას და პოზიტიურად ზემოქმედებს არა მარტო მის მოქალაქეებზე , 

არამედ საჯარო სამსახურის მთელს სისტემაზე . ეს არის საჯარო 

სამსახურში  ღირებულებათა განსაზღვრისა და მოხელეთა ქცევის 

სტანდარტიზების უმთავრესი მიზეზი. 

ფუძემდებლური ღირებულებების განსაზღვრა და გააზრება არ არის 

საკმარისი იმისათვის, რომ ეთიკა მუშაობის პროცესში სათანადოდ იქნეს 

უზრუნველყოფილი. აუცილებელია ასევე  საჯარო მოხელეთა მიერ ამ 

ღირებულებების მართებულად გააზრება და გაცნობიერება. არ გქონდეს 

ცოდნა, ნიშნავს, არ იცოდე, როგორ უნდა იმოქმედო განსხვავებულ, 

განსაკუთრებით კი – კონფლიქტურ სიტუაციებში. აუცილებელია იმის 

ცოდნა, თუ როგორ უნდა იქნეს პრაქტიკაში გამოყენებული ეს 

ღირებულებები, რადგან ნებისმიერი ქვეყნისთვის საჯარო სექტორის 

ეთიკა ამ ღირებულებების საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაო გარემოში 

პრაქტიკულ გამოვლენას ნიშნავს. 

ეთიკური გარემოს შექმნა და პროფესიული სტანდარტების 

დამკვიდრება გახდა საქართველოს საჯარო სამსახურში ეთიკისა და 

ქცევის ზოგადი წესების შემუშავებისა და შემოღების მიზანი. ეთიკური 

გარემოს შექმნა გულისხმობს საჯარო მოხელეთა ქცევის წესების 
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განსაზღვრას და საზოგადოებისა თუ საჯარო სამსახურისათვის 

მნიშვნელოვანი ღირებულებების პრაქტიკაში გატარებას.  საჯარო 

მოხელეთა ქცევის მოწესრიგება და სტანდარტიზება ხელს უწყობს, ერთი 

მხრივ, ღირებულებების პრაქტიკაში გაცოცხლებას, და მეორე მხრივ 

საზოგადოების ნდობის ამაღლებას. ამასთანავე , ეთიკა უზრუნველყოფს 

კანონის, ხშირ შემთხვევაში, „მშრალი“ ნომრებისა თუ პროცედურების 

შევსებას იმ ღირებულებებით, რომლებიც საზოგადოებისათვის 

მნიშნელოვანია. სწორედ ამ ფორმით, საჯარო სამსახურის ეთიკა 

ამკვიდრებს ღირებულებებსა და შედეგზე დაფუძნებული 

გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე , სასწავლო კურსი ფარავს ისეთ 

საკითხებს, როგორებიცაა: ეთიკის როლი და მნიშვნელობა საჯარო 

მოხელეებისათვის, საჯარო დაწესებულებისა და ზოგადად საჯარო 

სამსახურისთვის; საკანონმდებლო რეგულაციებს ინტერესთა 

შეუთავსებლობასთან, შეუთავსებელ საქმიანობასთან და საჩუქართან 

დაკავშირებით; პოტენციური თუ რეალური ეთიკური პათოლოგიების 

იდენტიფიცირებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმებს; ე.წ. „რბილი“ 

ნორმებისა (soft rules) თუ მექანიზმების შესახებ ინფორმაციას 

(დისკუსიები, შეხვედრები და ა.შ.); არაეთიკური გადაცდომის 

შედეგებზე  პრევენციული რეაგირების მექანიზმების შესახებ 

ინფორმაციას (მაგ. დისციპლინური წარმოების დაწყება) 

აღნიშნული სასწავლო კურსი საშუალებას მისცემს საჯარო მოხელეს, 

ერთის მხრივ გაიაზროს ეთიკის როლი და მნიშვნელობა საჯარო 

სამსახურში, და მეორე მხრივ, ყოველდღიურ საქმიანობაში მიღებული 

გადაწყვეტილება თუ განხორციელებული ქმედება დააფუძნოს საჯარო 

სამსახურისათვის მნიშნელოვან პრინციპებსა თუ ღირებულებებზე . 

ამასთანავე , სასწავლო კურსი საჯარო მოხელეს მისცემს 

შესაძლებლობას გაეცნოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს როგორც 

რეპრესიული, ისე პრევენციული მექანიზმები კორუფციული 

გადაცდომების, ინტერესთა შეუთავსებლობისა თუ სხვა ეთიკური 

პათოლოგიების აღმოსაფხვრელად.   

 

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 

მოთხოვნების დაცვით ღია კონკურსის საფუძველზე და რომელსაც არ 
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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. 

რეკომენდებულია მონაწილეს გავლილი ჰქონდეს ადმინისტრაციული 

წარმოებისა და საჯარო სამსახურის ეთიკის საბაზისო 

კურსები/მოდულები. 

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 4 სესიას (6 საათი). 

 

11.  საათების განაწილება 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო 6 საათიდან, დრო ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 

ლექცია/სწავლება: 120 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. 

 

ტრენინგის დიზაინი (დროის განაწილება სესიების მიხედვით): 

 

I სესია - 90 წთ  

 

 პრე ტესტი - 15 წთ 

 ლექცია/თეორიული სწავლება - 30 წთ 

 პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 

45 წთ 

 

II სესია - 90 წთ 

 

 ლექცია/თეორიული სწავლება - 30 წთ 

 პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 

60 წთ 
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III სესია - 90 წთ 

 

 ლექცია/თეორიული სწავლება - 30 წთ 

 პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 

60 წთ 

 

IV სესია - 90 წთ 

 

 ლექცია/თეორიული სწავლება - 30 წთ 

 პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 

45 წთ 

 პოსტ ტესტი - 15 წთ 
 

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 

მეთოდები2  

რეკომენდებულია, სასწავლო პროცესი დაიგეგმოს სწავლების 

ინტერაქტიული და თანამედროვე  მეთოდების გამოყენებით, საუკეთესო  

შემთხვევაში ეკლექტური მიდგომით, კერძოდ სწავლების განსხავებული 

მეთოდების კომბინირებული გამოყენება გაზრდის სწავლის შედეგების 

მიღწევის ხარისხს. 

 ფრონტალური ლე ქცია ,  მოდიფიცირე ბული  ლე ქციის  

ინტერაქტიული ფორმები: 

- ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

- ლექცია პრობლემის დასმით 

- ლექცია წინასწარ დაგეგმილი შეცდომებით, ლექცია პროვოკაცია 

- ლექცია-პრესკონფერენცია 

- ლექცია-დიალოგი, ლექცია-დისკუსია 

- ლექცია კონკრეტული სიტუაციის ანალიზით 

- ლექცია თვალსაჩინოებით (დემონსტრირება) 

- ლექცია-პრეზენტაცია (Power Point Presentation) 

 დისკუსია, დებატები: 

- ჯგუფური დისკუსია 

- დისკუსია მცირე ჯგუფებში 

 გონებრივი იერიში და მისი ვარიაციები  

- ტიპური გონებრივი იერიში 

- რევერსიული გონებრივი იერიში 

                                                                 
2 ხასია, მ;  მიქანაძე . ა; & ამირეჯიბი. ე. (2012). პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისათვის. 

სახელმძღვანელო მომზადდა  ევროკავშირის მხარდაჭერით. 

ხასია, მ;  მიქანაძე . ა; & ამირეჯიბი. ე. (2015). სამაგიდო წიგნი ტრენერებისთვის - იხ. ბმული. 

 

https://rm.coe.int/16806aa59e
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- მოდიფიცირებული გონებრივი იერიში 

 პრობლემაზე  დაფუძნებული სწავლება (Problem based learning) 

 შემთხვევის ანალიზი (case study) და მისი ვარიაციები: 

- Case-Study მეთოდი   

- Case-Problem მეთოდი 

- Case-Incident მეთოდი 

- Stated-Problem მეთოდი 

 როლური და სიტუაციური  თამაში , სიმულაცია , სიტუაციის  

მოდელირება: 

- თავისუფლად ასოცირებული, სპონტანური 

- რეგლამენტირებული 

 სწავლე ბის  ჯგუფური (Collaborative) მე თოდე ბი  და  

თანამშრომლობითი (Cooperative) სწავლება 

 პრაქტიკული სწავლება, სავარჯიშო 

 სცენარი, ამბის თხრობა, კაზუსი 

 თავსატეხებით სწავლება: 

- ანალიზი, სინთეზი 

- კატეგორიზება ან დაკომპლექტება 

- თანმიმდევრულად დალაგება 

- შეცდომების მოიძიება 

 მოხსენება, დემონსტრირება, პრეზენტაცია 

 პროექტის შემუშავება და სხვა. 

 

14.  სასწავლო მოდულის მიზანი 

 

სასწავლო კურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოს საჯარო 

სამსახურში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების გამოყენების 

ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას, საჯარო სამსახურში 

კეთილსინდისიერების, პროფესიონალიზმისა და გამჭვირვალობის, 

ასევე სხვა ეთიკური ღირებულებებისა თუ პრინციპების მნიშვნელობის 

წახალისებას და მათ დაცვას, ასევე საქართველოს საჯარო სამსახურში 

არაეთიკური თუ კორუფციული გადაცდომების პრევენციული და 

რეპრესიული მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებას.  

15.  მოდულის შინაარსი და 

ძირითადი თემები/ქვეთემები 

მოდულის ძირითადი თემები/საკითხები სესიების მიხედვით. 

 

თემა I. ეთიკა საჯარო სამსახურში  

 ეთიკის რაობა 

 ეთიკის მნიშვნელობა და როლი საჯარო სამსახურში 

 

თემა II. საჯარო სამსახურის ღირებულებათა ჩარჩო  

 

ქვეთემა 1. პროფესიონალიზმი საჯარო სამსახურში 

 ერთგულება 

 ნეიტრალიტეტი 

 გამოხატვის თავისუფლება 

 სუბორდინაცია და კომუნიკაციის სტანდარტი 
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(კოლეგიალობა, ოთხი თვალის პრინციპი, გუნდური 

მუშაობა) 

 

ქვეთემა 2. კეთილსინდისიერება საჯარო სამსახურში 

 ინტერესთა შეუთავსებლობა და „მბრუნავი კარის“ 

პრინციპი 

 შეუთავსებელი საქმიანობა 

 საჩუქარი 

 საჯარო (ადმინისტრაციული) რესურსის გამოყენება 

 

ქვეთემა 3. გამჭვირვალე  საჯარო სამსახური  

 საჯარო სამსახურის რეპუტაცია 

 მოქალაქეთა ჩართულობა  

 დროული და ხარისხიანი მომსახურების გაწევა 

 

თემა III. სამართლებრივი ჩარჩო და შიდა ორგანიზაციული რეგულაციები 

 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონი 

 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონი 

 „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი 

წესების განსაზღვრის შესახებ“ მთავრობის 

დადგენილება 

 შინაგანაწესები 

 

თემა IV. კორუფციის პრევენციის მექანიზმები და ინსტრუმენტები 

 

ქვეთემა 1. არაეთიკური ქცევის პრევენცია  

 სამართლებრივი ჩარჩო და ქცევის რეგულირება 

 შეხვედრები და დისკუსიები 

 ტრენინგები და სწავლება 

 მხილება  

 დისციპლინური წარმოება 

 

ქვეთემა 2. გარე მონიტორინგის მექანიზმები 

 სამოქალაქო საზოგადოება 

 მედია 

 

 

16.  მოდულის სწავლის შედეგები 

და  კომპეტენციები  

(დარგობრივი და ზოგადი) 

სასწავლო მოდული პასუხობდეს საქართველოს მთავრობის N242 

დადგენილებით გათვალისწინებით შემდეგ კომპეტენციებს: 

 

☒  ე ფექტური კომუნიკაცია 
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☒  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  სწავლის შემდეგი შედეგებით:  

ა ) ცოდნა  (გაცნობიერება) 

სასწავლო მოდულის გავლის შედეგად საჯარო მოხელემ იცის: 

 რა არის ეთიკა და რომელ ღირებულებებს ეფუძნება 

საქართველოს საჯარო სამსახური; 

 მოხელის ქცევის სტანდარტების მარეგულირებელი 

სამართლებრივი ჩარჩო და შიდა რეგულაციები; 

 კორუფციის, ინტერესთა შეუთავსებლობისა თუ სხვა 

არაეთიკური პათოლოგიების პრევენციული თუ რეპრესიული 

მექანიზმები. 

 

ბ ) უნარები  (ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელეს შეუძლია: 

 საჯარო სამსახურში დამკვიდრებული პროფესიული 

სტანდარტებისა და ქცევის ზოგადი წესების შესაბამისად 

მოქმედება; 

 რეალური თუ პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის, 

კორუფციული გადაცდომებისა თუ სხვა ეთიკური 

პათოლოგიების იდენტიფიცირება და მასზე რეაგირება; 

 პრევენციული მექანიზმებისა თუ ინსტრუმენტების გამოყენება 

პოტენციური ეთიკური გადაცდომებისა თუ პათოლოგიების 

თავიდან აცილების მიზნით.  

 

გ) დამოკიდებულებები (ღირებულებები) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელე: 

 აცნობიერებს საკუთარი როლის მნიშვნელობას 

კეთილსინდისიერი, პროფესიონალი და გამჭვირვალე  საჯარო 

სამსახურის ჩამოყალიბების პროცესში;  

 იაზრებს საჯარო სამსახურის პრინციპებისა და ღირებულებების 
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დაცვის აუცილებლობას სახელწმიფოსა თუ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისას; 

 უფრთხილდება საკუთარ და საჯარო სამსახურის რეპუტაციას 

საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლების მიზნით;  

 ითვალისწინებს საზოგადოებასა თუ საჯარო სამსახურში 

არსებულ მრავალფეროვან გარემოს/საჭიროებებს; 

 ზრუნავს საჯარო სამსახურში ეთიკური და კოლეგიალური 

გარემოს შენარჩუნებაზე . 

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 

- 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 სამიზნე შე ფასების მეთოდი 
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ინდიკატორი ნიშნული 

(Target) 

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 

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).  
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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: 

აღაპიშვილი, ი., ბესელია, გ., ცუხიშვილი, ნ., "საჯარო დაწესებულებაში 

ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების კომენტარები, 

თბილისი, 2018 

აღაპიშვილი, ი., ბესელია, გ., (რედ.), ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები 

საჯარო სამსახურში (პრაქტიკული სახელმძღვანელო), მესამე 

გამოცემა, თბილისი, 2017 

Berman, Evan M., West, Jonathan P., Bonczek, Stephen J., The Ethics Edge, 

International City/County Management Association, January 1998 

Cooper, Terry L., Handbook of Administrative Ethics, second edition, revised 

and expanded, Marcel Dekker, Inc., New York, 2001 

Menzel, Donald C., Ethics Management for Public Administrators: Building 

Organizations of Integrity, M.E. Sharpe, Inc., New York, 2007 

OECD, Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries, 2000 

OECD, Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines 

and Country Experiences, Paris, 2003 

OECD, Managing Conflict of Interest in the Public Sector, A Toolkit, 2005 

   

სამართლებრივი აქტები 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

„საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

დამატებითი: 
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საჯარო სამსახურის ბიურო, საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობა, გზამკვლევი საჯარო მოხელეებისათვის, 

თბილისი, 2018 

საჯარო სამსახურის ბიურო, ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 

გზამკვლევი საჯარო მოხელეთათვის, თბილისი, 2017  

Frederickson, H. George, The Spirit of Public Administration, Jossey-Bass Inc., 

San Francisco, 1997 

Chapman, Richard A., Ethics in Public Service for the New Millennium, 

Burlington 2000 

Geuras, D., Garofalo, C., Practical Ethics in Public Administration, second 

edition, management concepts, Vienna, 2005 

OECD, Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of 

Interest, 2010 

SIGMA, Conflict of Interest Policies and Practices in the 9 EU Member States: 

A comparative review, a joint initiative of the OECD and the 

European Union, SIGMA paper No. 36, 2007 

 

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 

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); 
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 პულტი - სლაიდების გადამრთველი. 

 

დანართი 1. მოდულის დღის წესრიგი კურსის მონაწილეებისათვის 

დღის წესრიგი 

ეთიკა საჯარო სამსახურში 

I დღე 

 

სესია დრო თემები, აქტივობები, სწავლების მეთოდები 

I 90 წუთი 

 

 

სესია I. ეთიკა საჯარო სამსახურში  

 

პრე -ტესტი  

ლე ქცია/თეორიული სწავლება  

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით)  

 ეთიკის რაობა 

 ეთიკის მნიშვნელობა და როლი საჯარო სამსახურში 

 

სწავლე ბის  რე კომე ნდე ბული  მე თოდე ბი: მოდიფიცირებული ლექცია, 

დისკუსია/დებატები, გონებრივი იერიში, მცირე ჯგუფებში მუშაობა. 

I  სესიის შეჯამება 

   

II 90  წუთი 

 

I  სესიის გადახედვა/გახსენება 

სესია II. საჯარო სამსახურის ღირებულებათა ჩარჩო 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება  

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით)  

პროფესიონალიზმი საჯარო სამსახურში 

 ერთგულება 

 ნეიტრალიტეტი 

 გამოხატვის თავისუფლება 

 სუბორდინაცია და კომუნიკაციის სტანდარტი (კოლეგიალობა, 

ოთხი თვალის პრინციპი, გუნდური მუშაობა) 

კე თილსინდისიერება საჯარო სამსახურში 

 ინტერესთა შეუთავსებლობა და „მბრუნავი კარის“ პრინციპი 

 შეუთავსებელი საქმიანობა 

 საჩუქარი 

 საჯარო (ადმინისტრაციული) რესურსის გამოყენება 

გამჭვირვალე  საჯარო სამსახური  



15 
 

 საჯარო სამსახურის რეპუტაცია 

 მოქალაქეთა ჩართულობა  

 დროული და ხარისხიანი მომსახურების გაწევა 

 

სწავლე ბის  რე კომე ნდე ბული  მე თოდე ბი: მოდიფიცირებული ლექცია, 

დისკუსია/დებატები, ჯგუფებში მუშაობა, სიტუაციის მოდელირება/სიმულაცია. 

I I  სესიის შეჯამება 

   

III 90  წუთი 

 

I I  სესიის გადახედვა/გახსენება 

სესია III. სამართლებრივი ჩარჩო და შიდა ორგანიზაციული რეგულაციები 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება  

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით)  

 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონი 

 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ კანონი 

 „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 

განსაზღვრის შესახებ“ მთავრობის დადგენილება 

 შინაგანაწესები 

 

სწავლე ბის  რე კომე ნდე ბული  მე თოდე ბი: მოდიფიცირებული ლექცია, 

დისკუსია/დებატები, ჯგუფებში მუშაობა, პრობლემაზე  დაფუძნებული 

სწავლება, ეთიკური პათოლოგიებისა და დილემების ანალიზი, როლური 

თამაში. 

I I I სესიის შეჯამება 

   

IV 90  წუთი 

 

 

I I I სესიის გადახედვა/გახსენება 

სესია IV. კორუფციის პრევენციის მექანიზმები და ინსტრუმენტები 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება  

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით)  

 

არაეთიკური ქცევის პრევენცია  

 სამართლებრივი ჩარჩო და ქცევის რეგულირება 

 შეხვედრები და დისკუსიები 

 ტრენინგები და სწავლება 

 მხილება  

 დისციპლინური წარმოება 
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გარე მონიტორინგის მექანიზმები 

 სამოქალაქო საზოგადოება 

 მედია 

 

სწავლე ბის  რე კომე ნდე ბული  მე თოდე ბი: მოდიფიცირებული ლექცია, 

დისკუსია/დებატები, ჯგუფებში მუშაობა, პრაქტიკული სავარჯიშო. 

ტრენინგის შეჯამება 

პოსტ-ტესტი  
 

   ტრენინგის შეფასება, უკუკავშირის კითხვარების შევსება 

 ტრენინგის დახურვა 

 


