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108

ინგლისური ენის კურსი

5

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

მოწმის გამოკითხვა (ახალი წესი)

25

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

მოწმის გამოკითხვა (ახალი წესი)

9

რეგიონალური
კონფერენცია
სომხეთის, აზერბაიჯანისა და
საქართველოს
საჯარო
მოხელისათვის.

19

საქართველოს ფინანსური
პოლიცია
სსიპ დანაშაულის
პრევენციის და ინოვაციური
პროგრამების ცენტრი

საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო

სხვა

21

30
36
38

ტრენინგების მიმართულების სტატისტიკა სამიზნე ჯგუფების მიხედვით1:

ტრენინგების მიმართულება
სამიზნე ჯგუფი

1

მონაწილეთა
რაოდენობა

სსიპ იუსტიციის სახლი

1625

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

588

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი

227

სტუდენტები

216

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

35

სსიპ სერვისების განვითარების სააგენტო

116

სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

54

სსიპ დანაშაულის პრევენციის და
ინოვაციური პროგრამების ცენტრი
საქართველოს ფინანსური პოლიცია

51

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი და
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი
სსიპ-ები
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

163

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

49

საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირები,
ფიზიკური პირები
სსიპ საკანონმდებლო მაცნე

108

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

25

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

9

სხვა

19

სულ

3358

32

36

5

მონაწილეთა ჯამური რაოდენობა დათვლილია სხვადასხვა ცალკეული ტრენინგების მონაწილეების
რაოდენობების შეჯამებით. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი კანდიდატი წლის
განმავლობაში ერთდროულად რამდენიმე ტრენინგს გადის, შესაბამისად ჯამურ სტატისტიკაში
რამდენჯერმეა გათვალისწინებული.

სამიზნე ჯგუფების მიხედვით ანალიზის
შედეგები
1.1. სსიპ იუსტიციის სახლი
სასწავლო ცენტრში ეფექტიან კომუნიკაციასა და მომსახურებაში პერიოდულად - 6 თვეში
ერთხელ ტარდება

ე.წ. რე-ტრენგები. 2013 წელს რე-ტრენინგები ჩატარდა შემდეგი

იუსტიციის სახლების თანამშრომელთათვის:


თბილისი



რუსთავი



გორი



ბათუმი



გურჯაანი



ახალციხე



თელავი



ოზურგეთი



ყვარელი



ქუთაისი



მარნეული

გარდა ამისა, იუსტიციის სახლების თანამშრომელთათვის 2013 წელს ჩატარდა შემდეგი
სახის ტრენინგები (იხ. დიაგრამა1):
სატრენინგო პროგრამის დასახელება

მონაწილეთა რაოდენობა
747

რე-ტრენინგები
ეფექტიან
კომუნიკაციასა
და
მომსახურებაში
ტრენინგი ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება

156

სტრესის მართვის უნარ-ჩვევები

292

,,ლიდერთა სახლის" პროექტის ფარგლებში ჩატარდა
სამუშაო
შეხვედრა
იუსტიციის
სახლების
თანამშრომლებისათვის
ინტეგრირებული ტრენინგი ეფექტიანი კომუნიკაცია და
მომსახურება, სტრესისა და კომფლიქტის მართვა

12

კონფლიქტის მართვის უნარ-ჩვევები

289

ინგლისური ენის კურსი

31

რუსული ენის კურსი

25

4

გუნდური შეჭიდულობა

11

ტრენერთა ტრენინგი (ToT)

33

ეფექტური სატელეფონო კომუნიკაციის
(იუსტიციის სახლის ქოლ-ცენტრი)

25

ტრენინგი

ჯამური მაჩვენებელი:

1625

დიაგრამა 1. იუსტიციის სახლის

თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგები

(ხუთეული).
747

292

289

156
33
რე-ტრენინგები სტრესის მართვის კონფლიქტის
ეფექტიან
უნარ-ჩვევები
მართვის უნარკომუნიკაციასა და
ჩვევები
მომსახურებაში

ტრენინგი
ეფექტიანი
კომუნიკაცია და
მომსახურება

ტრენერთა
ტრენინგი (ToT)

1.2. საქართველოს მთავარი პროკურატურა
საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებისათვის 2013 წელს ჩატარდა
სხვადასხვა შინაარსის ტრენინგი და ჯამში გადამზადდა 588 კანდიდატი (იხ. დიაგრამა 2,
3):

დიაგრამა 2. პროკურატურის თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგები.

სასამართლო უნარ-ჩვევების ტრენინგი

30

ტრენინგი ოჯახური ძალადობის შესახებ

37

ინგლისური ენის კურსი

38

მართლწერის და არგუმენტაციის ტრენინგი

ტრენინგი - ,,აღკვეთის ღონისძიების
შუამდგომლობა, წინასწარი პატიმრობაადამიანის უფლკებათა ევროპული კონვენციის
მე-5 მუხლის ასპექტში"

პროკურატურის სტაჟიორთა გადამზადების
კურსი

ტრენინგი არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში

ერთიანი გადამზადების კურსი: სისხლის
სამართლის პროცესი, ადამიანის უფლებები,
ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამა.

48

50

52

95

116

დიაგრამა 3. პროკურატურის თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგები

ნარკომანიასთან ბრძოლის ტრენინგი

სტატისტიკური პროგრამის - SPSS-ის
ტრენინგი

მოწმის გამოკითხვა სასამართლოში

მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორების ტრენინგი

პროექტების მენეჯმენტის ტრენინგი
პროკურატორის კოორდინატორებისათვის

მოწმის გამოკითხვის (ახალი წესი)

გადამზადების კურსი

ელემენტარული კომპიუტერული უნარჩვევების ტრენინგი

2

4

15

16

17

19

20

29

.

1.3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი, დეპარტამენტები
იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთათვის

2013 წელს ჩატარდა სხვადასხვა

შინაარსის ტრენინგი და ჯამში გადამზადდა 227 კანდიდატი (იხ. დიაგრამა 4):

დიაგრამა 4. იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, დეპარტამენტების თანამშრომელთათვის
ჩატარებული ტრენინგები

მედია სპიკერის ტრენინგი

14

დოკუმენტ მენეჯმენტ-სისტემის
ტრენინგი (SharePoint)

29

ფრანგული ენის კურსი

45

მართლწერის ტრენინგი

61

ინგლისური ენის კურსი

78
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1.4. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი და სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ები
2013 წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს აპარატისა და სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ შემდეგი
სახლის ტრენინგები: ,,შრომის სამართალი“ და ,,Managing Agile with Scrum“. ასევე, ამ
პერიოდში, განხორციელდა საჯარო ლექციები შემდეგ თემებზე: ,,პოლიტიკა და
სამართალი“ და ,,ადამიანის უფლებები და საჯარო მოხელეთა ეთიკურ-სამართლებრივი
მოვალეოები“. სულ ტრენინგი გაიარა 163 თანამშრომელმა (იხ. დიაგრამა 5):

დიაგრამა 5. იუსტიციის სამინისტროს აპარატისა და სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი სსიპ-ების თანამშრომლებისათვის ჩატარებული ტრენინგები

94

100
80

55

60
40

14

20
0
საჯარო ლექცია

ტრენინგი - ,,შრომის
ტრენინგი სამართალი"
,,Managing Agile with
Scrum"

1.5. საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
2013 წლის განმავლობაში

სასწავლო ცენტრის სტაჟიორებსა და თანამშრომლებს

ჩაუტარდათ ეფექტიანი კომუნიკაციისა და მომსახურების, ასევე დოკუმენტ მენეჯმენტსისტემის (SharePoint) ტრენინგი. გარდა ამისა, თანამშრომელთათვის
ინგლისური

ენის

კურსი.

მოხდა

ახალი

თანამშრომლების

განხორციელდა

გადამზადება

და

განხორციელდა ტრენერთა ტრენინგი (ToT).
ასევე,

პროკურატურისა

და

სასწავლო

ცენტრის

თანამშრომელთათვის

ჩატარდა

სტატისტიკური პროგრამის - SPSS-ის ტრეინინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
სასწაცლო ცენტრის 5-მა თანამშრომელმა (იხ. დიაგრამა 6).

დიაგრამა 6. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის

თანამშრომელთათვის ჩატარებული

ტრენინგები
12
10
8
6
4
2
0

მონაწილეთა რაოდენობა

დოკუმენტ ეფექტიანი
სტატისტიკ
ახალი
მენეჯმენტ- კომუნიკაცი
ური
თანამშრომ
ინგლისური
სისტემის
ისა და
პროგრამის ლების
ენის კურსი
ტრენინგი მომსახურებ
SPSS-ის
გადამზადებ
(SharePoint) ის ტრენინგი
ტრენინგი
ა
10

8

7

5

5

1.6. სტუდენტები
სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებულებული სტუდენტური პროექტები (იხ.
დიაგრამა 7).

დიაგრამა 7. სტუდენტებისათვის ჩატარებული ტრენინგები

სტუდენტები - კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭოს მოდელირება

18

სამართლის სკოლა ,,ფსიქოლოგია
იურისტებისათვის"

21

,,პროკურატურის კლინიკა"

25

სამართლის სკოლა ,,საერთაშორისო
ჰუმანიტარული სამართალი"

36

საზაფხულო სკოლა ,,ღია მმართველობა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა''

50

სისხლის სამართლის ელექტრონული საქმის
წარმოების ტრენინგი

66
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1.7. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
2013 წელს სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (I
და II ეტაპი) მუნიციპალიტეტის ელექტრონულ მართვის სისტემაში, რომელშიც
მონაწილეობა

მიიღო

23-მა

კანდიდატმა.

კომუნიკაციასა და მომსახურებაში

ასევე,

ჩატარდა

სოფლის სახლის

ტრენინგი

ეფექტიან

25 თანამშრომლისათვის.

ინგლისური ენის კურსით კი ისარგებლა სააგენტოს 68 თანამშრომელმა (იხ. დიაგრამა 8).

დიაგრამა
8.
სახელმწიფო
სერვისების
თანამშრომლებისათვის ჩაატებული ტრენინგები

განვითარების

სააგენტოს

80
68

70
60
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40

25

23

ტრენინგი ეფექტიანი
კომუნიკაცია და
მომსახურება (სოფლის
სახლი)

ტრენერთა ტრენინგი (ToT)
მუნიციპალიტეტის
ელექტრონული მართვის
სისტემაში

30
20
10
0
ინგლისური ენის კურსი

1.8. სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს
ტრენინგი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 25-მა
კანდიდატმა. ასევე, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 10-მა თანამშრომელმა სასწავლო
ცენტრში გაიარა ეფექტიანი კომუნიკაციის ტრენინგი, 5-მა თანამშრომელმა კი ინგლისური ენის კურსი.
გარდა

ამისა,

სასწავლო

ცენრში

ჩატარდა

მონაცემთა

გაცვის

სააგენტოს

სპეციალიზირებული ტრენინგი 14 მონაწილისათვის (იხ. დიაგრამა 9).

დიაგრამა 9. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ჩატარებული
ტრენინგები
30
25
20
15
10
5
0

25
14
10
5

ინფორმაციული
უსაფრთხოება

სპეციალური
ტრენინგი

ეფექტიანი
კომუნიკაციის
ტრენინგი

ინგლისური ენის
კურსი

1.9. სსიპ დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი
აღნიშნულ სსიპ-თან თანამშრომლობა გამოიხატა ორ პროექტში: ლიდერთა სახლის
პროექტის ფარგლებში ჩატარებული საზაფხულო სკოლა (თელავი) და ეფექტიანი
კომუნიკაციის ტრენინგი (თელავი) (იხ. დიაგრამა 10):

დიაგრამა 10. დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის
თანამშრომლებისათვის ჩატარებული ტგრენინგები

35
30
25
20
15
10
5
0

30
21

ეფექტიანი კომუნიკაციის
ტრენინგი (თელავი)

ლიდერთა სახლის პროექტის
ფარგლებში ჩატარებული
საზაფხულო სკოლა (თელავი)

1.10. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
2013 წელს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ინგლისური ენის კურსი გაიარა საჯარო
რეესტრის

ეროვნული

სააგენტოს

38-მა

თანამშრომელმა.

ასევე,

სააგენტოს

11

თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენერთა ტრენინგი (ToT).

1.11. სსიპ საკანონმდებლო მაცნე
2013

წელს

იუსტიციის

სასწავლო

ცენტრში

ინგლისური

ენის

კურსი

გაიარა

საკანონმდებლო მაცნეს 5-მა თანამშრომელმა.

1.12. საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, ფიზიკური პირები
ტრენინგი

„შრომის

სამართალი“

საქართველოს

იუსტიციის

სასწავლო

ცენტრში

მიმდინარეობს 2013 წლის 25 სექტემბრიდან. ტრენინგი განკუთვნილია კერძო და საჯარო
სექტორში მომუშავე პირების, ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში დამწყები და
მოქმედი მენეჯერების/სპეციალისტების, მენეჯერებისა და დაინერესებული ფიზიკური

და იურიდიული პირებისათვის. 2013 წელს შრომის სამართლის ტრენინგი გაიარა 108
მონაწილემ.

1.13. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
2013 წელს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით თავცაცვის სამინისტროს 18
თანამშრომელს ჩაუტარდათ ტრენინგი ეფექტიანი კომუნიკასციასა და მომსხურებაში,
მოკლე კურსი და შემდეგ სრული კურსი (სულ 36).

1.14. საქართველოს შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში 2013 წელს დაიწყო 5 - დღიანი ტრენინგ
კურსი -

,,მოწმის გამოკითხვა“, რომელსაც უძღვებიან ამერიკელი ექსპერტები.

ტრენინგის

მიზანია

ინიცირებული
პროცედურების

2013

წელს საქართველოს

კანონპროექტით
ამოქმედებამდე

მთავრობის

განსაზღვრული

მოწმის

საკანონმდებლო

მიერ

პარლამენტში

დაკითხვის

ცვლილებების

ახალი

ეფექტიანი

იმპლემენტაცია.
აღნიშნული ტრენინგი 2013 წელს გაიარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისრტროს
25-მა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 9 გამომძიებელმა (პროკურორებთან
ერთად).
გარდა ამისა, 2013 წლის იანვარში სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 32 თანამშრომლისათვის ჩატარდა სისხლის
სამართლის ელექტრონული საქმის წარმოების ტრენინგი.

1.15. სხვა სამიზნე ჯგუფები
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ მოხდა რეგიონალური კონფერენციის ორგანიზება
(Regional Alumni Conference – Alumni for Alumni
Georgia” for Transformation Lawyers)
საჯარო

მოხელისათვის.

“New Approach and Legal Reforms in

სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს 19

პროექტი

განხორციელდა

გერმანიის

თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.

ტექნიკური

2. ტესტირების მიმართულება
ტესტირების მიმართულებით, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის მოხდა სხვადასხვა ტიპის
ტესტირებების ადმინისტრირება (იხ. ცხრილი 1)


ინტელექტის ტესტი



პროფესიული ტესტი



პროფესიული დავალება



ზოგადი უნარები



ატესტაცია




ფსიქოლოგიური ტესტირება (MMPI)
ინგლისური ენის ტესტი და ა.შ.
ცხრილი 1.
ტესტირებების მიმართულება
სამიზნე ჯგუფი

აპლიკანტთა
რაოდენობა

იუსტიციის სახლი

3447

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

1006

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2027

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

315

პერსონალურ მონაცემთა გაცვლის აპარატი

194

სერვისების განვითარების სააგენტო

64

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1999

ეროვნული არქივი

93

აღსრულების ეროვნული ბიურო

432

ნოტარიუსთა პალატა

124

დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების
ცენტრი

123

სმარტ ლოჯიქი

31

ჯამური სტატისტიკა

9855

3. ტესტირებებისა და ტრენინგების შედარებითი სტატისტიკა
2013 წლის განმავლობაში იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა განახორციელა აქტივობები ორი
მიმართულებით: ტრენინგების მიმართულება და ტესტირების მიმართულება (იხ. ცხრილი 2,
დიაგრამა 11).
ცხრილი 2. შედარებითი სტატისტიკა

შედარებით ი სტატისტიკა, 2013

მ იმ არ თ ულებები

კან დიდატთ ა
რ აოდენ ობა

ტრ ენ ინ გების მ იმ არ თ ულება

3358

ტეს ტირ ების მ იმ არ თ ულება

9855

ჯამ ურ ი ს ტატის ტიკა

13213

2013 წლის განმავლობაში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ტრენინგები გაიარა სხვადასხვა
სამსახურის 3358–მა წარმომადგენელმა. ხოლო, ტესტირება 9855 კანდიდატმა გაიარა (იხ.
დიაგრამა 11).

დიაგრამა 11. ტრენინგებისა და ტესტირების შედარებითი სტატისტიკა.

ტრენინგები

25%
ტესტირება

75%

