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პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო9

შესავალი



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო10



თავი I
ზოგადი ცნებები

პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო11



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო12

ცვლილების განზომილებები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო13

 :



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო14

სისტემა, სისტემური
     აქტორები და ჩვენი
     დახმარება  



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო15

თქვენ არა?



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო16

მაგალითი:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო17



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო18



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო19

მონაწილეობა



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო20

და მონაწილეებს მოსწონთ ეს!

მონაწილეობა გამოყენებითია



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო21

დილემიდან გამოსავალი

1.

2.

3.

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო22

4.

5.

6.

7.

8.

9.

დაგეგმვა, მონიტორინგი,      
     შეფასება (PME)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო23

თავი 

ხერხემალი 

ფეხები 

ხელები 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო24

ცვლილების
     ინდიკატორები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო25



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო26

პასუხები

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო27

მაგრამ არ მოტყუვდეთ!



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო28

პროექტის ციკლის
     მართვა, განსხვავება
     მონიტორინგსა და
     შეფასებას შორის



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო29

და რატომ ციკლი?



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო30

პროექტის ფაზები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო31



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო32



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო33



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო34



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო35

მონიტორინგისა  
     და შეფასების სისტემა



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო36



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო37

თავი II
საჭიროებათა კვლევა და პრობლემის 
იდენტიფიცირება - მეთოდები და 
ინსტრუმენტები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო38

  კვლევა

წყარო:
Survey sample size
www.surveymonkey.com/mp/sampl e-size/;
Collecting evaluation data (Taylor-Powell and Hermann 
2000) - http://www.caes.uga.edu/unit/abo/pda/resourc-
es/documents/5CollectingEvaluationData_Surveys.
pdf Free survey software which supports Georgian 
alphabet - http://www.limesurvey.org/;
Sample size calculator   - http://www.surveysystem.
com/sscalc.htm ;
Hints for Designing Effective Questionnaires (Frary 
1996) http://pareonline.net/getvn.asp?v=5&n=3 .

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო39

ჯგუფის ზომა:  



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო40

 

 
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

რა არის უმცირესი
შესაძლო სიდიდე?

მცირე ზომის ჯგუფი
არ არის საკმარისი

 

დაკვირვება



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო41

 

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო42

შედეგები:

  ნახევრად
     სტრუქტურირებული
     ინტერვიუ

წყარო: 

Conducting semi-structured interviews (Raworth et al. 2012) 
https://scholar.google.com/scholar?q=Conducting+semi-st
ructured+interviews+(Raworth+et+al.+2012)&hl=en&

2009) - Safety diagnosis tool kit for local communi-

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო43

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგი და შემდგომი ნაბიჯები:

არ დაგაგვიანდეთ!

  შეფასებითი
     გამოკითხვა-ინტერვიუ

წყარო:

appreciativeinquiry.case.edu/ ;
-

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო44

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: შედეგი და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო45

  გამოკითხვა
     საპირისპირო
     დებულებების
     გამოყენებით

წყარო:
-

http://en.wikipedia.org/wiki/Repertory_grid

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

რა არის საპირისპირო 
დებულებების წყვილი? 

 ←→ 

 ←→ 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო46

და რა არის „ელემენტი“? 

C  

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო47

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: 

 

 

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო48

მაგალითად:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო49

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  ფოკუს-ჯგუფი

წყარო:
 

-
titioners manual (Slocum 2003) http://archive.unu.edu/

-

uploads/2013/10/Evaluation-Guidebook-PDF.pdf

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო50

ჯგუფის ზომა: 5-15. 

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები: 

  კუნძულის ინსტრუმენტი 

წყარო და დამატებითი 
ინფორმაცია: 
Unterrichtsintegrierte Selbstevaluation

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:  5-25.

დრო:

მომზადება:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო51

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: 

 

 

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო52

 
შეინარჩუნეთ მონაწილეების 
ყურადღება

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  გონებრივი იერიში
     (Brainstorming)
     და  იდეების განფენა
     (Mind-mapping)

წყაროები: 

მიზანი:

 

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო53

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები: 

პრაქტიკული საკითხები

 

 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო54

  მსგავსებათა დიაგრამა
     (Affinity Diagram)

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:
-

ფასილიტაციის პროცესი:

-

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  ობობას დიაგრამა 
     (Spider Web Diagram)

წყარო:  
Participatory monitoring and evaluation (Nadu 2005)

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო55

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება: 

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო56

  გზა პროგრესისკენ
     (Road to Progress)

წყარო: 

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო57

 

 

 

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო58

 

 

შედეგი და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო59

  „H“ ფორმის
      ინსტრუმენტი  (H-Form)

წყარო: 

How to better represent different values in participatory 

მიზანი:

ჯგუფის ზომა: 5-20.

დრო:

მომზადება:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

-
 



-

 

 
-

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო60



თავი III
სისტემური და სიტუაციური 
ანალიზისას გამოყენებული მეთოდები 
და ინსტრუმენტები

პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო61



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო62

  სიტუაციის განფენა
     (Situation Mapping)

წყარო: 
Participatory Rural Appraisal (PRA); 
Rapid Rural Appraisal (RPA); 
Methodology for participatory assessments  
(Dayal et al.); 
80 Tools for participatory development (Geilfus 2008);
Participatory Impact Pathways Analysis: A practical 
method for project planning and evaluation (Douthwaite 
et al. 2008).

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო63

ჯგუფის ზომა:

ხანგრძლივობა:

მომზადება:

მასალები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო64

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

                                                           

  შეფასების ბარათები
     (Scorecards)

წყარო:  

Participatory monitoring and evaluation (Hilhorst and 
Irene Guijt 2006);
The community scorecard approach for performance 
assessment (WaterAid 2004);
Cityzen report and community scorecards (OSSREA 

Community scorecard process (Singh and Shah);

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო65

Chapter 2006);

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო66

გაიგეთ რეალობა



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო67



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო68



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო69

  პრობლემების ხე
     (Problem Tree)

წყარო: 
VSO Facilitator Guide to Participatory Approaches 

მიზანი: 

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები

ფასილიტაციის პროცესი:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო70

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

მცირე ბიუჯეტი

  M4P თვალის
     ინსტრუმენტი
     (M4P Lens)

წყარო:

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო71

ჯგუფის ზომა:

დრო: 

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

2008)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო72

ვინ არიან „ღარიბები“?



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო73

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

ყველაფერი ცნობილია?



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო74

  „ვინ აკეთებს / ვინ 
იხდის?“ (Who Does Who 
Pays?)

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო75

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

 

  დაინტერესებული
     მხარეების მატრიცა
     და ტენდენციის ანალიზი
     (Stakeholder Matrix
     and Trend Analysis)

წყარო:

მიზანი:
8

8



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო76



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო77

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო78



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო79



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო80

  ვენის დიაგრამა
     (Venn Diagram) 

წყარო:

Venn diagram on institutions (FAO); 

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება: 

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

უმჯობესია ქვეჯგუფები

 რა უნდა გავაკეთოთ?



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო81



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო82

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  ძალის ველის ანალიზი
     (Force Field Analysis)

წყარო: Force Field Analysis (Mountain)

მიზანი: 

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო83



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო84

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  SWOT ანალიზი  
     (SWOT Analysis)

წყარო: 

მიზანი: 

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო85

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  დროითი ჩარჩო ან
     ცვლილების პროცესის
     ვიზუალიზაცია  
     (Timeline or Process Map
     of Change)

წყარო: 

Trend diagrams and life lines (CORE 2006).



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო86

მიზანი:

სასარგებლოა

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო87

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  ვარსკვლავის მოდელი
     (Star Model)

წყარო: 

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

   



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო88

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო89

  ყველაზე მნიშვნელოვანი 
     ცვლილების ისტორიები 
     (Most Significant
     Change Stories)

წყარო:  

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო90

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო91

 
შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

დაიწყეთ მცირე ჯგუფით



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო92

  კმაყოფილების
     ბარომეტრი
     (Satisfaction Bar Chart) 

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

როდესაც რიცხვები არ 
შეესაბამება



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო93

  ემოციის გამომხატველი
     სახეები (Smile or Frown)

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი: 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო94

  
შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

 



თავი IV

პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო95

გამოსავლის ძიებისა და 
გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები 
და ინსტრუმენტები 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო96

  სისტემური შეფასება
     (Systemic Appraisal) 

წყარო:
Useful tools to engage young people in participatory 
evaluation (Gawler, 2005); 
Power Mapping (UNICEF, 2010); 
The Urgent/Important Matrix (MindTools); 
Tools for development (Philip Dearden et al, 2003); 
Ralph Stacey’s Agreement & Certainty Matrix (Zimmer-
mann 2001), (Patton, 2008);

Enrique, 2010).

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო97

   

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო98

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

 

  ხედვის შემუშავება
     (Visioning)

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

-



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო99

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო100

  მთავარი კითხვა
     (Wonder Question) 

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:
შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  გადაწყვეტილებების ხე
     (Solution Tree)

წყარო:

2010).

CSI, 2013



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო101

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო102

   

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები: 

  ხიდის ინსტრუმენტი
     (Bridge Tool) 

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო103



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო104

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  დელფის
     პროგნოზი
     (Delphi Forecast).

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო105

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  დიზაინის სივრცე და
     გადაწყვეტილებების ხე
     (Design Space and
     Decision Tree)

წყარო:
Using structured experiential learning to crawl the 
design space  (Pritchett et al., 2012).

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო106

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო107

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო108



თავი V

პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო109

კონცეფციის დიზაინი და პროექტის 
სტრუქტურა



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო110

  შედეგების ჯაჭვი
     (Result Chain)

წყარო:
A guide to making result chains  
(Kessler and Sen, 2013);
Results based monitoring (GTZ 2004);
How to make results chains  
(Trade Mark East Africa, 2012);
The theory of change website:
www.theoryofchange.org;
Review of the use of theory of change in international 
development (Vogel 2012);
Six theory of change pitfalls to avoid (Forti 2012);
A practical tool for action, results and learning 
(ORS 2004);
A practical program to create result chains: 
www.doview.com.

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო111

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო112

 

ვინ?

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები: 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო113



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო114

  ინდიკატორების
     ცხრილი

ინსტრუმენტის დასახელება:

 

-

მიზანი:

ჯგუფის ზომა: 

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო115

 

ინდიკატორი თუ მიზანი?

 

შენიშვნა

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო116



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო117

  ცვლილების
     განზომილების ასახვა

წყარო: EvelySpeich-Baer 2013.

მიზანი:

გაითვალისწინეთ

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

როდესაც არარსებობა 
მიუთითებს ცვლილებაზე



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო118

11  



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო119

თითოეული ქვეჯგუფისათვის 
უნდა შეიმუშაოთ: 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო120

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო121

  ლოგიკური ჩარჩო
     (Logical Framework) 

წყარო:

A guide for planning and strategy development in the 
face of development (Richard Hummelbrunner and 
Harry Jones, 2013).

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო122

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო123



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო124

 

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

გახსოვდეთ!

  პროექტის დასასრულის
     სავარჯიშო
     (Kill The Project)

წყარო:

 
(Bishop 2001).

მიზანი:  

ჯგუფის ზომა:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო125

დრო:

მომზადება:  

მასალები:  

ფასილიტაციის პროცესი: 
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შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

14 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო126

  სამუშაო გეგმა
     და განხორციელების
     მთავარი ცხრილი
     (Work Plan and  
     Implementation
     Mastersheet) 

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო127



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო128



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო129

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  ბიუჯეტის გეგმა
     (Budget Plan). 

წყარო:
Financial Management Essentials (MANGO, 2012) - 

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო130

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო131



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო132



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო133

  ორგანიგრამა
     (Organigram)

წყარო:

2001).

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო134

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო135

  RACI

წყარო:

მიზანი:

-

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო136



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო137

  ანალიტიკური ჩარჩო
     (Analytical Framework) 

წყარო:

მიზანი:
ცვლადის ბარათი

ცვლადი...:

ხარისხი პოზიტიურია თუ...

ჯგუფის ზომა:

დრო:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო138

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო139



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო140

  ცვლადების ცხრილი
     (Table of Variables) 

წყარო: By evelynSpeich-Baer 2013. 

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო141



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო142

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 

 

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო143

  მონაცემთა შეგროვების
     მატრიცა (Data Collection
     Matrix) 

წყარო: By evelynSpeich-Baer 2013.

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  მონიტორინგის გეგმა
     (Monitoring Plan) 

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფი ზომა:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო144



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო145

16

 

 

 

 16

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო146

  შეფასების ტექნიკური
     დავალება
     (Evaluation ToR)

წყარო:
(Evaluation Terms of Reference and Quality Standards 

from www.csogeorgia.org .

მიზანი: ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო147



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო148

  შეფასების მეთოდური
     მითითებები და გეგმა
     (Evaluation Guideline
     and Plan) 

წყარო: Evaluationsleitfaden(Stockmann, 2006).

მიზანი:

ჯგუფის ზომა: 

დრო:

მომზადება:

ფასილიტაციის პროცესი:

-

 

 

 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო149



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო150

 

 

 

 

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო151



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო152



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო153

თავი VI
განხორციელების ინსტრუმენტები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო154

  პროექტის
     მონაცემთა ბაზა 

წყარო:

მიზანი:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო155

მონაწილეობა თანაზიარს გხდის 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო156

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  გუნდის შეხვედრები  
     და ოქმები 

წყარო:

მიზანი:

მომზადება:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო157

სხვათა შორის

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო158

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  პირველი ღონისძიება
     და ინსტრუმენტი
     „იცოდე, იგრძენი,
     გააკეთე“ (Kick-off event
     and ‘Know Feel Do’ tool)

წყარო: 

მიზანი:

დრო:

მომზადება:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო159

მასალები: 

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  აქტივობის აღწერა
     (Activity Description)

წყარო:

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო160



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო161

მომზადება:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  აქტივობის შემდგომი
     განხილვა (After Action
     Review)

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო162



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო163

  შეხვედრებზე
     დაკვირვების
     საკონტროლო ნუსხა
     (Meeting Observation
     Checklist)

წყარო:

მიზანი:

ჯგუფის ზომა:

დრო:

მომზადება:

მასალები:

ფასილიტაციის პროცესი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო164

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:

  აქტივობის
     ანგარიშგების ფორმა
     (Activity Reporting)

მიზანი:

მომზადება:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო165



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო166

  რისკის მართვა
     (Risk Management)

წყარო:

მიზანი:

  პროექტის დასასრული
     (End of Project )

წყარო:

მიზანი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო167

ფასილიტაციის პროცესი:

შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო168



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო169

თავი VII
პროექტის მთავარი დოკუმენტების 
შინაარსი და ანგარიშგება



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო170

  ინტერესის გამოხატვა
     (Expression of Interest)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო171

  პროექტის განაცხადი
     (Project Proposal)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო172

  პროექტის
     შეთანხმება
     (Project Charter)

  პროექტის
     დოკუმენტაცია
     (Project File)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო173



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო174

  პროექტის საწყისი
     ანგარიში
     (Inception Report)

  პროგრესის ანგარიში
     (Progress Report)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო175

  თანამშრომელთა
     ანგარიში
     (Staff Reporting)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო176

  საქმიანობის
     მონიტორინგისა და
     შეფასების ანგარიში
     (Performance Monitoring
     and Evaluation Report)

ცნობისათვის



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო177

  პროექტის
     საბოლოო ანგარიში
     (Final Project Report)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო178



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო179

თავი VIII
რძის წარმოების ღირებულებათა
ჯაჭვის თამაში



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო180

თამაშის მასალების მიმოხილვა:



როგორ დავხაზოთ დაფა ფიგურები მოთამაშეებისთვის

დაინტერესებული პირების 
ბარათები

პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო181



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო182



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო183

გამოწვევის ბარათები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო184



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო185

სპეციალური ბარათები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო186



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო187

თამაშის ფული



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო188

თამაშის  წესები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო189

ოქროსფერი:

ვერცხლისფერი:

ბრინჯაოსფერი:

შავი:



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო190

შემდგომი ნაბიჯები 



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო191

თავი IX
როგორ ჩავატაროთ სამუშაო 
შეხვედრა (Workshop)



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო192

ეს პრაქტიკული და იაფი 
გამოსავალია



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო193

-



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო194



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო195

როგორ შევინარჩუნოთ 
მონაწილეთა ყურადღება?

ჩართეთ მთელი ჯგუფი:

ხშირი შესვენებები ყავაზე/ჩაიზე/
მოსაწევად/სასაუბროდ

შეცვალეთ ატმოსფერო

დააკავშირეთ თემები



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო196

გააკეთეთ ვიზუალიზაცია

-



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო197



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო198



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო199



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო200



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო201



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო202



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო203

განმარტებითი ლექსიკონი



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო204



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო205



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო206



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო207



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო208



პროექტის მართვის

სახელმძღვანელო209

  წყაროები
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