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დღის წესრიგი 

 

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი: 
პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა 

 
მოდულის აღწერა:  

 

ეფექტური კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა ნებისმიერი 

დაწესებულების ეფექტიანი ფუნქციონირების საყრდენს წარმოადგენს. ეს არის 

კომპლექსური და დინამიური პროცესების ჯაჭვი, რომელიც უზრუნველყოფს 

ინდივიდებისა და ჯგუფების კოორდინირებულ მოქმედებას და მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს სოციალიზაციის, გადაწყვეტილებების მიღებისა და 

პრობლემების მართვაში.  

გუნდური მუშაობა ეფექტიანად ხორციელდება მაშინ, როდესაც ყველა 

ინდივიდი მიისწრაფვის ერთიანი  მიზნისკენ, აქვთ საერთო მისია, არიან 

პასუხისმგებლები შედეგებზე  და სამუშაო პროცესის გაუმჯობესებაზე . 

ამისათვის კი მნიშვნელოვანია გუნდის წევრებს შორის არსებობდეს ღიაობის, 

ურთიერთაღიარებისა და თანამშრომლობის საერთო პრინციპები. 

საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის 

შესახებ საქართველოს მთავრობის №200 დადგენილებაში (მუხლი 21 და მუხლი 

22) გაწერილია საჯარო მოხელის კოლეგიალობისა და კომუნიკაციის 

პრინციპები, რომლის თანახმადაც: 

კოლეგიალობის თვალსაზრისით საჯარო მოხელე : 

 პატივს სცემს თანამშრომლების კომპეტენციას, გამოცდილებასა და 

შეხედულებებს; 

 საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებას უწევს თანამშრომელს 

სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებისას; 

 სამსახურებრივ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლის მიმართ 

საჯარო მოხელე  არსებულ კრიტიკულ მოსაზრებებს პირველ რიგში 

განიხილავს უშუალოდ ამ თანამშრომელთან; 

 საერთო დავალების შესრულებისას ან გუნდური მუშაობის დროს  

ცდილობს,  განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მიაღწიოს 

კონსენსუსს და  შესაძლო შედეგებზე  იღებს ერთობლივ 

პასუხისმგებლობას, ასევე ჯგუფის ინტერესებს აყენებს პირად 

ინტერესებზე  მაღლა. 

კომუნიკაციის პროცესში საჯარო მოხელე : 

 გამოხატავს აზრს მკაფიოდ, გასაგებად და დასაბუთებულად; 

 ყურადღებით უსმენს სხვებს, უზრუნველყოფს მიღებული 

ინფორმაციის სწორ ინტერპრეტაციას და ახდენს შესაბამის რეაგირებას; 

 სამიზნე  ჯგუფის შესაბამისად არჩევს საუბრის ენას, ტონს, სტილსა და 

ფორმატს, რათა უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა და ღია 

დიალოგი. 

იმისათვის, რომ საჯარო სამსახურმა მოიპოვოს მიუკერძოებელი, ობიექტური 

და კოლეგიალური უწყების სტატუსი და აიმაღლოს საზოგადოების ნდობა,  

საჭიროა ის პასუხობდეს ეთიკური გარემოს შექმნისა და საჯარო მოსამსახურის 

პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრების მოთხოვნებს, რაც საჯარო 

მოსამსახურის ქცევის წესების პრინციპებისა და ღირებულებების შესრულებაში 

გამოხატება.    
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ამრიგად სატრენინგო მოდული ,,ეფექტური კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და 

გუნდური მუშაობა” საჯარო მოხელეებისთვის არის პროფესიული ზრდისა და  

თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა და პასუხობს საჯარო სამსახურის 

რეფორმის მიზნებს ჩამოყალიბდეს მერიტოკრატულ პრინციპზე დაფუძნებულ 

ეფექტურ და ეფექტიან უწყებად და უზრუნველყოს პროფესიონალიზმის 

წახალისება, ხელშეწყობა და დაფასება. 

მოდულის მიზანი: კურსის მიზანია გამოუმუშავოს საჯარო მოხელეს პროფესიული 

განვითარებისთვის საჭირო ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის 

უნარ ჩვევები;  

 

მისცეს თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც 

დაეხმარება მათ გაითვალისწინონ ინდივიდუალური და სოციალური 

ურთიერთობების სპეციფიკა;  

მოახდინონ სიტუაციის ანალიზი და პრობლემის იდენტიფიცირება;  

შეძლონ საკომუნიკაციო პროცესების სწორად დაგეგმვა და წარმართვა;  

ეფექტურად განსაზღვრონ საკუთარი შესაძლებლობები და მოახდინონ 

საკუთარი პოტენციალის რეალიზება პირად და საქმიან ურთიერთობებში. 

 

სწ ავლის შე დეგები  და  

კომპეტენციები: 

რეკომენდებულია სასწავლო მოდული პასუხობდეს 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  სწავლის შემდეგი შედეგებით:  

ცოდნა (გაცნობიერება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად  

საჯარო მოხელემ იცის: 

 ეფექტური კომუნიკაციის არსი და მნიშვნელობა პიროვნებათშორის 

ურთიერთობებში; 

 ინტერპერსონალური კომუნიკაციის საფუძვლები, მიზნები და 

თვისებურებები; 

 ვერბალური და არავერბალური ბარიერების სახეები და მათი 

დაძლევის საშუალებები; 

 ინფორმაციის სელექციის, გადაცემისა და მიღების მართვის 

ელემენტები; 

 გუნდური  მუშაობის პრინციპები და სპეციფიკა; 

საჯარო მოხელეს აქვს: 

 საბაზისო ცოდნა, რათა ობიექტურად შეაფასოს საკუთარი და გუნდის 

სხვა წევრების შესაძლებლობები, მოთხოვნილებები და საჭიროებები. 

საჯარო მოხელე  აცნობიერებს: 

  თვითრეალიზაციის ხელშემშლელ ფაქტორებს; 

  პიროვნებათშორისი ურთიერთობების პრობლემებს 
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უნარები (ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელეს შეუძლია: 

 ინფორმაციის თავმოყრა, დამუშავება და უკუკავშირი; 

 საუბრის პროცესის ეფექტიანი მართვა; 

 მოსმენა და ყურადღების კონცენტრირება; 

 არავერბალური ინფორმაციის ანალიზი და ინტერპრეტაცია; 

 თანამშრომლობა და ერთობლივი საქმიანობის წარმოება გუნდის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით;  

 დროის მართვა ეფექტური კომუნიკაციის გამოყენებით; 

 კომპლექსური აზროვნება და სიტუაციის ანალიზი; 

 საკომუნიკაციო პროცესის შედეგების ინტერპრეტაცია  და ანალიზი; 

 თვითშეფასება და შეფასება; 

 ყურადღების, აზროვნებისა და მოსმენის აქტივაცია; 

 ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და დეტალებზე  ორიენტირება; 

 ინტერპერსონალური კომუნიკაციის პროცესის მართვა სამეტყველო და 

ქცევითი მიდგომების მიხედვით; 

 

დამოკიდებულებები (ღირებულებები) 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად საჯარო მოხელეს შეუძლია: 

 განსხვავებული სოციალური ჯგუფების ღირებულებებისა და 

შეხედულებების გაზიარება და კომუნიკაციის პროცესში 

გათვალისწინება; 

 პიროვნულ განვითარებაზე  ორიენტირება და ზრუნვა 

თვითეფექტიანობის გაზრდაზე; 

საჯარო მოხელე  აცნობიერებს: 

 გარემო ფაქტორების ზეგავლენის ადამიანის ქცევაზე  გათვალისწინების 

აუცილებლობას და ხელს უწყობს პოზიტიური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებას; 

 პიროვნებათშორისი ურთიერთობების სპეციფიკას და მოქმედებს მის 

შესაბამისად. 

 

მოდულის  შინაარსი, 

ძირითადი 

თემები/ქვეთემები:  

 

მოდულის ძირითადი თემები/საკითხები სესიების მიხედვით. 

 

ქვემოდული1.  ეფექტური კომუნიკაცია:  

 

სესია I. კომუნიკაციის პროცესის ანალიზი 

 

ა)    ეფექტური კომუნიკაციის არსი და მნიშვნელობა  

- კომუნიკაციის როლი პიროვნებათშორის ურთიერთობებში; 

- ინტერპერსონალური კომუნიკაციის საფუძვლები, მიზნები და 

სასიცოცხლო ციკლი; 

- ინტერპერსონალური კომუნიკაციის თავისებურებები კულტურული 

სხვაობები; გენდერი; ასაკი;  

 

ბ)   ინფორმაციის მიმოცვლის სისტემები 

- შემეცნების სენსორულ-პერცეპტული დონეები: შეგრძნება, აღქმა, 

ყურადღება, წარმოდგენა; 

- მაღალი რანგის კოგნიტური პროცესები: მეხსიერება, აზროვნება, 

მეტყველება, ინტელექტი; 

- ინფორმაციის შექმნის, შეგროვების, დამუშავების, გადაცემისა და 

მიღების ეფექტიანი მეთოდები.  

 

სესია II. ინტერპერსონალური კომუნიკაციის მართვის პროცესები 

 

ა) ვერბალური და  არავერბალური კომუნიკაციის თაფისებურებები 

  

- საუბრის პროცესი; სამეტყველო აზრთწყობა; პარტნიორის 
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მეტყველებითი ქცევის თავისებურებები; არავერბალური 

კომუნიკაციის კულტურის თავისებურებები; 

 

        ბ)ემოციური ინტელექტი 

 

- ემოციური ინტელექტის არსი და მნიშვნელობა, ემოციური 

კომპეტენტურობა, საბაზისო ემოციები; 

- თვითშემეცნება, სოციალური შემეცნება,  თავის მართვა 

ურთიერთობების მართვა 

 

ქვემოდული 2. თანამპიროვნების დეტერმინანტები  და გუნდური მუშაობა 

 

სესია III- პიროვნების დეტერმინანტები და განვითარება 

 

ა)  მემკვიდრეობითობას და გარემომცველ გარემოს შორის ურთიერთკავშირი,  

ინივიდუალური და სოციალური მახასიათებლები, კონტროლის ლოკუსი, 

ავტორიტარიზმი; 

 

ბ) ინტერნალები და ექსტერნალები;  ფასეულობათა მოდელი და ტენდენციები 

 

სესია IV:  გუნდური მუშაობა 

 

 ა) გუნდის ეფექტიანი როლები 

- გუნდის ცნება და გაერთიანების მიზეზები;  

- როლები და ლიდერობა;  

- სოციალური სიზარმაცე ;  

- ჯგუფური თანამოაზრეობა და ინდივიდუალიზაცია 

- ინდივიდუალური ქცევის საფუძვლები;  

- ინტერპერსონალური შეთავსების ფორმები;   

- მოტივაციის სისტემები. 

 

ბ) გუნდური მუშაობის თავისებურებები  

- ინტერპერსონალური მიზიდულობის კომპონენტები: 

ურთიერთობების შედეგების შეთანხმება; ძალაუფლების ბალანსი;  

- გუნდური მუშაობის პრინციპები 

 

ტრენერი:   მოკლე ინფორმაცია ტრენერის შესახებ დაფიქსირდება კონკრეტულ კურსზე 

ტრენერთა შერჩევის შემდეგ. 

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 . 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები: 

 ფრონტალური ლექცია,  მოდიფიცირებული ლექციის ინტერაქტიული 

ფორმები 

 დისკუსია, დებატები: 

- ჯგუფური დისკუსია 

- დისკუსია მცირე ჯგუფებში 

 გონებრივი იერიში და მისი ვარიაციები (Brain Storming) 

- ტიპური გონებრივი იერიში 

- რევერსიული გონებრივი იერიში 

- მოდიფიცირებული გონებრივი იერიში 

 როლური და  სიტუაციური  თამაში, სიმულაცია , სიტუაციის  
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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 

- შეცდომების მოიძიება 

 მოხსენება, დემონსტრირება, პრეზენტაცია 

სწავლების შედე გებისა  

და  მოდულის შეფასება 

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; 

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 

 

 

სესია I - კომუნიკაციის პროცესის ანალიზი 

პრე -ტესტი - 15 წუთი. 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

 

ა)    ეფექტური კომუნიკაციის არსი და მნიშვნელობა  

- კომუნიკაციის როლი პიროვნებათშორის ურთიერთობებში; 

- ინტერპერსონალური კომუნიკაციის საფუძვლები, მიზნები და 

სასიცოცხლო ციკლი; 

- ინტერპერსონალური კომუნიკაციის თავისებურებები კულტურული 

სხვაობები; გენდერი; ასაკი;  

 

ბ)   ინფორმაციის მიმოცვლის სისტემები 

- შემეცნების სენსორულ-პერცეპტული დონეები: შეგრძნება, აღქმა, 

ყურადღება, წარმოდგენა; 

- მაღალი რანგის კოგნიტური პროცესები: მეხსიერება, აზროვნება, 

მეტყველება, ინტელექტი; 

- ინფორმაციის შექმნის, შეგროვების, დამუშავების, გადაცემისა და მიღების 

ეფექტიანი მეთოდები.  

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 

 

სესია II. ინტერპერსონალური კომუნიკაციის მართვის პროცესები 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

 

ა) ვერბალური და  არავერბალური კომუნიკაციის თაფისებურებები 

  

- საუბრის პროცესი; სამეტყველო აზრთწყობა; პარტნიორის მეტყველებითი 

ქცევის თავისებურებები; არავერბალური კომუნიკაციის კულტურის 

თავისებურებები; 

 

        ბ)ემოციური ინტელექტი 

 

- ემოციური ინტელექტის არსი და მნიშვნელობა, ემოციური 

კომპეტენტურობა, საბაზისო ემოციები; 

- თვითშემეცნება, სოციალური შემეცნება,  თავის მართვა ურთიერთობების 

მართვა 
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პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 60 წუთი 

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

ჯგუფებში მუშაობა, სიტუაციის მოდელირება/სიმულაცია 

I I  სესიის შეჯამება 

   

III 90  წუთი 

 

I  I   სესიის გადახედვა/გახსენება 

 

სესია III- პიროვნების დეტერმინანტები და განვითარება 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი. 

 

ა)  მემკვიდრეობითობას და გარემომცველ გარემოს შორის ურთიერთკავშირი,  

ინივიდუალური და სოციალური მახასიათებლები, კონტროლის ლოკუსი, 

ავტორიტარიზმი; 

 

ბ) ინტერნალები და ექსტერნალები;  ფასეულობათა მოდელი და ტენდენციები 

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 60 წუთი 

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

ჯგუფებში მუშაობა, სიტუაციის მოდელირება/სიმულაცია 

 

I I I სესიის შეჯამება 

   

IV 90  წუთი 

 

 

I I I სესიის გადახედვა/გახსენება 

სესია IV:  გუნდური მუშაობა 

 

ლე ქცია/თეორიული სწავლება - 30 წუთი 

ა) გუნდის ეფექტიანი როლები 

- გუნდის მცნება და გაერთიანების მიზეზები;  

- როლები და ლიდერობა;  

- სოციალური სიზარმაცე ;  

- ჯგუფური თანამოაზრეობა და ინდივიდუალიზაცია 

- ინდივიდუალური ქცევის საფუძვლები;  

- ინტერპერსონალური შეთავსების ფორმები;   

- მოტივაციის სისტემები. 

ბ) გუნდური მუშაობის თავისებურებები  

- ინტერპერსონალური მიზიდულობის კომპონენტები: 

ურთიერთობების შედეგების შეთანხმება; ძალაუფლების ბალანსი; 

გუნდური მუშაობის პრინციპები 

 

პრაქტიკული სწავლება (სწავლა კეთებით) – 45 წუთი 

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

ჯგუფებში მუშაობა, პრაქტიკული სავარჯიშო, თავსატეხებით სწავლება. 

ტრენინგის შეჯამება 



საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი            
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პოსტ-ტესტი - 15 წუთი 

  

   ტრენინგის შეფასება, უკუკავშირის კითხვარების შევსება 

 ტრენინგის დახურვა 

 

 


