
 
 

  გაუმჯობესებაზე მიმართული პროექტი 

     
  დასახელება ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადა „მომავლის ბიზნესმენი“ 
     

  განმახორციელებელი ია ერაძე  

   პაატა ცაგარეიშვილი (SEPIA)  

   

ლიკა კომახიძე 

თეა გელაძე  
     

     

  დასრულების თარიღი 30.05.2020  

     

  EFQM მოდელის შესაბამისი შესაძლებლობები; შედეგები ხელშემწყობი ფაქტორი 

  კრიტერიუმი   
   პარტნიორობის პოლიტიკა და ორგანიზაციის შესაძლებლობების 
   სახელმძღვანელო განვითარება 

   პრინციპები/პარტნიორობის  

   განვითარება  

  მიმდინარე სტატუსი   

     

 პროექტის აღწერა   
    

  სასურველი შედეგი: აღწერეთ ის ზეგავლენა, რომლის მიღწევა გსურთ  
     

 რა მიზანს ისახავთ?   

 რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი უზრუნველყოფილი იქნება:  

 თქვენი ორგანიზაციისთვის?   აკადემიის მისიის, მიზნების შესრულების უზრუნველყოფა; 
     ახალგაზრდებში ცოდნისადმი ინტერესის გაძლიერება; 
     პარტნიორებთან ურთიერთობის გაღრმავება; 
     აკადემიის ცნობადობის გაზრდა. 

   

 როგორ გაზომავთ წარმატებას?   ოლიმპიადაში ჩართული მოთამაშეების/პირების 
   რაოდენობით.  

     მონაწილეთა უკუკავშირის მიხედვით; 
 რა არის გაუმჯობესების სამიზნე   ახალგაზრდებში ცოდნისადმი ინტერესის გაძლიერება; 
 მაჩვენებელი?   პარტნიორებთან ურთიერთობის გაღრმავება; 
     აკადემიის ცნობადობის გაზრდა.   
მიდგომა: აღწერეთ, თუ როგორაა დაგეგმილი პროექტი და რატომ არის ეს აუცილებელი 

 
რა საკითხის გადაწყვეტას   დაწესებულების მისიის /ხედვის უზრუნველყოფა 
ცდილობთ?   პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება 

   რეგიონებთან კავშირის უზრუნველყოფა 
   განათლების ინოვაციური მიდგომების დანერგვა 
   დაწესებულების ცნობადობის გაზრდა რეგიონში 
   ახალგაზრდა თაობაში ცოდნისადმი ინტერესის გაძლიერება; 
   მომხმარებლის მოზიდვა 

 
როგორ იქნა იდენტიფიცირებული ეს EFQM სწრაფი შეფასების პროფილის ანალიზით 
საკითხი?  

        რის გაკეთებას გეგმავთ? პარტნიორებთან დაკავშირება,ოლიმპიადის განხორციელბა-
ორგანიზებაში თანამონაწილეობის შეთავაზება;  
 თბილისის ,კრწანისის ზოგად საგანმანათლებლო 

სკოლაში ვიზიტებს და ინტელეტუალური თამაშის 
წესების გაცნობას;


 საპრიზო ფონდის/პრიზების განსაზღვრა, სპონსორებისა და 

პარტნიორების მოძიება;


 შესარჩევი ტურნირების განხორციელება და სკოლის 
საუკეთესო გუნდების გამოვლენა;

 სუპერ ფინალის ჩატარება, გამარჯვებულთა გამოვლენა-



EFQM Committed to Excellence  
 

 

 დაჯილდოვება. 

  

რატომ აკეთებთ ამას მოცემული   ახალგაზრდებში ბიზნესისა და ლიდერობის შესახებ ცოდნის 
გზით? გავრცელებისა და გაღრმავების უზრუნველყოფისთვის. 

   ისწავლე სწავლა - ხელშეწყობისთვის 
   დაწესებულების მომსახურების, ცოდნის ყველასთვის 
 ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის. 
   საუკეთესო გზით, არარეკლამირებით, დაწესებულების 
 შესახებ ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველსაყოფად. 

დანერგვა: აღწერეთ, თუ როგორ განხორციელდება პროექტი 
  

როგორ მოხდება მოცმეული 
 შეირჩევა სამიზნე კონტინგენტი, განხორციელდება ვიზიტები   
კრწანისის რაიონის    ზოგადსაგანმანათლებლო 

მიდგომის განხორციელება?             დაწესებულებებში ინტელეტუალური თამაშის არსის, 
   კრწანისის რაიონის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
 შეირჩევა მოთამაშეთა გუნდები და ჩატარდება შიდა 
 ტურნირები; 
   გამარჯვებული გუნდებიდან შეირჩევა სუპერფინალის 
 გუნდები; 

   სუპერფინალის ჩატარება; 
   გამარჯვებულებისა და პრიზიორების გამოვლენა და 
 დაჯილდოვება. 

  
  
  
  

სად და როგორ იქნება პროექტი 
ღონისძიება განხორციელდება თბილისში, SBA -ის პარტნიორის, 
პარტნიორების ხელშეწყობითა და თანამონაწილეობით. 

განხორციელებული?  

  

ვინ უნდა შეიტანოს წვლილი მის   SBA 

განხორციელებაში? 

  SEPIA 
დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია GDBA 

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო 
 პალატა ACCPA 
   საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების 
 სამსახური 

 
  ტერაბანკი 
 

   კრწანისის რაიონის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები 
  
  

შეფასება და დახვეწა: აღწერეთ როგორ გაზომავთ თქვენი შესრულების მიმდინარეობას 
  

განხორციელების მიმდინარეობაზე საქმიანობის ეტაპობრივი შეფასებები/ანგარიშგება და მიმდინარე 
მონიტორინგი და შედეგების საჭიროებების განსაზღვრა; 
შეჯერება დაგეგმილ  

მაჩვენებლებთან (მიდგომის  

დანერგვა)  

განხორციელების მიმდინარეობაზე   ღონისძიების დაგეგმვა და პარტნიორების ინფორმირება; 
მონიტორინგი თქვენს მიერ   სკოლებში მოთმაშეთა შერჩევა, გუნდების ჩამოყალიბება; 
დასახულ მიზანთან შეჯერებით   სკოლის შიდა ტურნირების გამართვა; 

(შედეგები)   სუპერფინალი და მონაწილეთა დაჯილდოვება 

შეძენილი გამოცდილების მიღებული ინფორმაციის/გამოცდილების ანალიზი, პროექტის 
იდენტიფიცირება, აღრიცხვა და ანგარიში. შემდგომი აქტივობების განსაზღვრა. 
გაზიარება  
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