
                                      

 

ეფექტიანი   კომუნიკაცია  

(შესავალი კურსი) 

პროგრამის აღწერა: 

ყოველდღიურად, ჩვენ უწყვეტი კომუნიკაციის რეჟიმში ვართ. განსხვავებულ ადამიანებთან 

კომუნიკაციის დამყარება ზოგჯერ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული და 

საჭიროებს შესაბამის უნარებს. ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება 

შესაძლებელია ტრენინგის საშუალებით. 

ტრენინგის მიზანი: 

ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარებისათვის საჭირო საბაზისო ცოდნის შეძენა და შესაბამისი 

უნარების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ინტერპერსონალური ურთიერთობების 

წარმატებით განხორციელებას. 

ტრენინგზე მიღებული ცოდნის საფუძველზე 

მონაწილეები შეძლებენ:  

-  განსაზღვრონ ეფექტიანი კომუნიკაციის  

თავისებურებები და ძირითადი პრინციპები; 

-  გაიუმჯობესონ ეფექტიანი კომუნიკაციისათვის 

საჭირო უნარები,; 

-  გამოიყენონ ეფექტიანი კომუნიკაციის ძირითადი 

მიდგომები/ტექნიკები. 

 

ტრენინგის შეფასება: 

ტრენინგის დასაწყისსა და დასასრულს,  

ჩატარდება ტესტირება, რომლის მიზანია 

ტრენინგზე მიღებული ცოდნის შემოწმება.  

სერტიფიცირება: 

სერტიფიკატი გაიცემა მხოლოდ იმ მონაწილეებზე, რომლებიც დაესწრებიან ტრენინგის 

მინიმუმ 75 %-ს. 

ტრენინგის დრო და ხანგრძლივობა: 2 დღე (12 სთ); 10:00 – 17:00 სთ. 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: იუსტიციის სასწავლო ცენტრის თბილისის ოფისი. მისამართი 

სანდრო ეულის ქუჩა N3ა. 

 

   პროგრამის ძირითადი თემები: 

  კომუნიკაციის ფსიქოლოგია - 

კომუნიკაციის მოდელი; 

  საუბრის მართვის ტექნიკები: 

აქტიური მოსმენა, შეკითხვების 

დასმა. 

  კომუნიკაციის პროცესში 

არავერბალური სიგნალების 

მნიშვნელობა; 

  ნეგატიური ინფორმაციის გადაცემის 

ტექნიკები; 

 



 
დღის წესრიგი 

 
 

I დღე 

 

სესია დრო თემები 

I 11:00 – 12:15 

 

 

 

ტრენინგის პროგრამის თემებისა და მიზნების წარდგენა, დღის წესრიგისა და 

ტექნიკური საკითხების გაცნობა (პრეზენტაცია) - ტრენინგის მონაწილეთა 

ინფორმირება 

მონაწილეებისა და ტრენერის გაცნობა (სავარჯიშო) - ჯგუფის ადაპტაცია და 

მომავალი ერთობლივი მუშაობისათვის მომზადება 

პრე-ტესტირება 

შესვენება 

 

12:15 -12:30 15 წთ. 

II 12:30 – 13:45 -  რა არის ეფექტიანი კომუნიკაცია (თეორიული პრეზენტაცია) 

- ეფექტიანი კომუნიკაციის ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორების 

ანალიზი  (სავარჯიშო, ჯგუფური დისკუსია) 

-   ეფექტიანი კომუნიკაციის მოდელი (თეორიული პრეზენტაცია, ჯგუფური 

დისკუსია) 

შესვენება 

 

13:45 – 14:45  1 სთ. 

III 14:45 _ 16:00 - ეფექტიანი კომუნიკაციის საჭიროება და მნიშვნელობა  ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

(თეორიული პრეზენტაცია) 

- ინფორმაციის ეფექტიანად გადაცემის ფაქტორების გაანალიზება (ჯგუფური 

დისკუსია) 

-    ვერბალური კომუნიკაციის სავარჯიშო:  ,,ნახატის ვერბალიზაცია“ - ინფორმაციის 

ეფექტიანად გადაცემის მნიშვნელობა, ჯგუფური დისკუსია 

-    ეფექტიანი ვერბალური კომუნიკაციის კომპონენტები (თეორიული პრეზენტაცია, 

ჯგუფური დისკუსია)  

 

შესვენება 16:00 _ 16:15 15 წთ. 

IV 16:15 _ 17:00 -  ნეგატიური ინფორმაციის გადაცემის ტექნიკა (თეორიული პრეზენტაცია, ჯგუფური 

დისკუსია) 

-  სავარჯიშო: ,,პოზიტიური თარჯიმანი“ (ჯგუფური დისკუსია) 

 

- ტრენინგის I დღის შეჯამება/რეზიუმირება 

 

 

 



 

დღის წესრიგი 

 

II დღე 

 

სესია დრო თემები 

I 11:00 – 12:15 

 

 

 

- ტრენინგის I დღის გადახედვა 

-  საუბრის მართვის ტექნიკა:    შეკითხვების დასმა, შეკითხვის ტიპები  (თეორიული 

პრეზენტაცია, ჯგუფური დისკუსია) 

- პრაქტიკული სავარჯიშო: სხვადასხვა ტიპის შეკითხვების ფორმულირება  

(ჯგუფური დისკუსია) 

 

შესვენება 

 

12:15 -12:30 15 წთ. 

II 12:30 – 13:45 - საუბრის მართვის ტექნიკა: აქტიური მოსმენა(თეორიული პრეზენტაცია, ჯგუფური 

დისკუსია) 

- როლური თამაში: აქტიური მოსმენის დემონსტრირება (ჯგუფური დისკუსია) 

 

შესვენება 

 

13:45 – 14:45  1 სთ. 

III 14:45 _ 16:00 - არავერბალური კომუნიკაცია და მისი როლი ეფექტიანი კომუნიკაციის პროცესში 

(თეორიული პრეზენტაცია, ჯგუფური დისკუსია) 

- არავერბალური კომუნიკაციის საბაზისო ელემენტები (თეორიული პრეზენტაცია) 

- სავარჯიშო: არავერბალური სიგნალების ინტერპრეტაცია, პოზიტიური და 

ნეგატიური ჟესტების გარჩევა (ჯგუფური დისკუსია) 

 

შესვენება 16:00 _ 16:15 15  წთ. 

IV 16:15 _ 17:00 პოსტ-ტესტირება 

 

ტრენინგის შედეგების შეჯამება და შეფასება;  

 სერტიფიკატების გადაცემა; 

უკუკავშირის კითხვარის შევსება 

 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი გისურვებთ 

ნაყოფიერ მუშაობას! 

 

 


