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ფონური ინფორმაცია 
 

უმრავლესობა თანხმდება, რომ ჩვენი ეკონომიკა და ცხოვრების წესი 
უნდა გადავიდეს მწვანე განვითარების გზაზე. 
 

მაგრამ რას ნიშნავს ეკონომიკის გამწვანება? რა შესაძლებლობები 
არსებობს მდგრადი განვითარების წინსვლისთვის? რა გამოწვევები 
დგას ამ გზაზე? 
აღნიშნული შეკითხვებზე ფიქრის დაწყებით, თქვენ უკვე გადადგით 
პირველი ნაბიჯი ამ გზაზე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო 
გუტერესმა აღნიშნა, რომ ”ვინც ფსონს დადებს ინკლუზიურ მწვანე 
ეკონომიკაზე, ითამაშებს წამყვან როლს XXI საუკუნის ეკონომიკაში”. 
 

უფასო ელექტრონული სწავლების ეს პლატფორმა შემუშავებულია 
იმისთვის, რომ გონებრივი კომპასით აღიჭურვოთ ინკლუზიური 
მწვანე ეკონომიკის შესახებ ძირითად კითხვებზე პასუხების ძიების 
პროცესში. ეს კურსი შექმნილია კოალიციის - „პარტნიორობა  მწვანე  
ეკონომიკის ხელსესაწყობად“ (PAGE)  მიერ, რომელშიც 
გაერთიანებულია გაეროს ხუთი ორგანო - გაეროს გარემოსდაცვითი 
პროგრამა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს 
განვითარების პროგრამა, გაეროს მრეწველობის  განვითარების 
ორგანიზაცია და გაეროს სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი.  
პარტნიორობა მწვანე ეკონომიკის ხელშესაწყობად (PAGE) მუშაობს 
იმისთვის, რომ მდგრადობა ეკონომიკური პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
საკვანძო ნაწილად აქციოს 2030 წლის დღის წესრიგის 
შესასრულებლად (www.un-page.org). 
 

 
 



 
 

 

       

სამიზნე აუდიტორია 
კურსი ითვალისწინებს მკაფიო, მოკლე და თანამედროვე ინფორმაციას 
ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია ინკლუზიური მწვანე 
ეკონომიკის შესახებ ზოგადი ცოდნის მიღებით. კურსი 
განსაკუთრებით საინტერესო იქნება შემდეგი აუდიტორიისათვის: 

• ეროვნულ სამინისტროებში, ქვე-ეროვნულ დეპარტამენტებსა და 
ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოღვაწე საჯარო 
მოხელეები.  

• კერძო სექტორში და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებში მომუშავე გარემოსდაცვითი მმართველები. 

• უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგები, მკვლევარები და 
სტუდენტები; 

• დაინტერესებული მოქალაქეები. 
 

სასწავლო მიზნები 
კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელს გაეცნოს ინკლუზიური მწვანე 
ეკონომიკის მართვის ძირითად საფუძველსა და ცნებებს. კურსი 
განიხილავს როგორც გლობალურ, ისე ეროვნულ დონეზე არსებულ 
შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს ნახშირბადის დაბალი 
შემცველობის მქონე, რესურსეფექტური და სოციალურად 
ინკლუზიური განვითარების მისაღწევად.  

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ: 

• აღწერონ ბიზნესის კეთების ტრადიციული პრაქტიკის ნაცვლად 
ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განხორცილების საფუძველი 
და ძირითადი კონცეფციები; 



 
 

 

       

• განსაზღვრონ ეროვნული ეკონომიკის გამწვანების ხელშემწყობი 
პირობები, ხაზი გაუსვან მთავარი სექტორების ძირითად 
შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს; 

• მოიყვანონ ეროვნული სტრატეგიებისა და დაგეგმარების 
მაგალითები ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის 
განსავითარებლად; 

• განასხვავონ საერთაშორისო სტრუქტურები და ინიციატივები 
ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის მხარდასაჭერად. 

 

მეთოდოლოგია და ფორმატი 
კურსი თვითრეგულირებულადია და არ ექვემდებარება 
მოდერატორობას. სასწავლო მიზნების მიღწევის მიზნით კურსი 
დაყოფილია ხუთ მოდულად და მოდულები ერთმანეთისგან  
დამოუკიდებელია. მსმენელებს შეუძლიათ პრიორიტეტების 
მიხედვით ინდივიდუალურად შეარჩიონ მოდულები.  საკითხის 
უფრო სიღრმისეული შესწავლის სურვილის შემთხვევაში, მთელი 
კურსის განმავლობაშის მსურველებს მიეწოდებათ სვადასხვა მასალები 
და პუბლიკაციები ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის შესახებ. 
ტერმინოლოგიის ნაწილი მოიცავს შესაბამისი ცნებებისა და 
ტექნიკური ტერმინების განმარტებებს. 
 
თითოეული მოდული შეიცავს ინტერაქტიულ გაკვეთილს, ვიდეოსა 
და ცოდნის შესამოწმებელ შეკითხვებს. 
 
ინტერაქტიული გაკვეთილების მიზანია მოდულის შესაბამისი 
სასწავლო მიზნების მიღწევა და მოიცავს  დაახლოებით 30 სლაიდს, 
რომლებიც გამყარებულია სიტუაციური განხილვებით, ვიდეოებით, 
ბმულებით და სავარჯიშოებით. გაკვეთილების გავლისთვის საჭიროა 
დაახლოებით 1 საათი. 



 
 

 

       

ვიდეოებში მსმენელები ორი კარგი მეგობრის თანხლებით გადადიან 
გამოგონილ ტურში . ეს მეგობრები იმ ეკონომიკურ, სოციალურ და 
გარემოსდაცვით პირობებს, რომლებსაც ისინი ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში ხვდებიან დაუკავშირებენ ინკლუზიური მწვანე 
ეკონომიკის კონცეფციებსა და მისი დანერგვის მოდულებში 
განხილულ მაგალითებს.  ისინი არც პოლიტიკის შემქმნელები არიან 
და არც მასწავლებლები, მაგრამ მათ ნამდვილად აინტერესებთ გაიგონ 
თუ როგორ შეიძლება ტრადიციული ეკონომიკის ტრანსფორმირება  
უფრო რესურსეფექტურ, სამართლიან და ნახშირბადის დაბალი 
შემცველობის მქონე ეკონომიკად. 
 
ქვიზები აფასებენ სასწავლო მიზნების მიღწევას თითოეული 
მოდულისთვის. მათი შევსება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. 
თითოეული ქვიზის გავლა მაქსიმუმ სამჯერ შეგიძლიათ სცადოთ. 
ხუთივე მოდულის ქვიზის მინიმუმ 70%-ის წარმატებით 
გავლისთანავე  მოსწავლეს შეუძლია კურსის საწყისი გვერდიდან 
ჩამოტვირთოს დასრულების სერტიფიკატი. 
 
მონაწილეებს მოეთხოვებათ კითხვარის შევსების გზით წარმოადგინონ 
უკუკავშირი კურსის შესახებ.  
 

სერტიფიცირება 
კურსის დასრულების სერთიფიკატის მისაღებად ხუთივე მოდული 
უნდა იქნას გავლილი და მათთან დაკავშირებული ქვიზები 
წარმატებით ჩაბარებული. 
 

 

 

 



 
 

 

       

კურსის სტრუქტურა და შინაარსი 
კურსი დაყოფილია ხუთ მოდულად: 

1. გააზრება, თუ სად ვართ - ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის 
განვითარების საფუძვლები; 

2. ინსტრუმენტებზე ფოკუსირება - სტრუქტურული 
ცვლილებისთვის პირობების შექმნა; 

3. დანიშნულების ადგილის დათვალიერება - საკვანძო 
სექტორები გამწვანების მაღალი პოტენციალით; 

4. მიმართულებების დადგენა - სტრატეგიები და გეგმები 
პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად; 

5. ხელშემწყობი გარემო - საერთაშორისო სტრუქტურები და 
ინიციატივები ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის 
მხარდასაჭერად. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

მოდული 1. 
გააზრება, თუ სად ვართ - ინკლუზიური მწვანე 
ეკონომიკის განვითარების საფუძველი 

სასწავლო მიზნები 

მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ: 

• იმსჯელონ იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ეკონომიკურ პოლიტიკას 
გარემოსდაცვითი და სოციალური პირობების 
გაუმჯობესებასთან ერთად ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას. 

• აღწერონ ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განვითარების 
საფუძველები; 

• აჩვენონ კავშირი მწვანე ეკონომიკის ინკლუზიურ კონცეფციასა 
და 2030 წლის დღის წესრიგს შორის. 

განყოფილებები 

1. ეკონომიკური პარადიგმის განმეორებითი განხილვა; 
2. მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის დაწყების საფუძველი; 
3. 2030 წლის დღის წესრიგი და ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის 

წვლილი მასში. 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

მოდული 2. 
ყურადღების გამახვილება ინსტრუმენტებზე - 
სტრუქტურული ცვლილებებისთვის კარგი 
პირობების შექმნა 

სასწავლო მიზნები 

მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ: 

• სათანადო პოლიტიკური ინსტრუმენტების დიფერენციაცია 
ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განვითარებისთვის; 

• ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განსახორციელებლად კერძო 
ფინანსების მნიშვნელობის ახსნა; 

• იმის ჩვენება, თუ როგორ შეუძლია შესაძლებლობების 
გაძლიერებას ხელი შეუწყოს მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლას. 

განყოფილებები 

1. უფრო გონივრული სახელმწიფო ფინანსური ნაკადების 
ხელშეწყობა; 

2. ძლიერი მარეგულირებელი ჩარჩოს  შექმნა; 
3. საერთაშორისო მარეგულირებელი მექანიზმები; 
4. კერძო ფინანსების მობილიზება; 
5. ცვლილებათა აგენტების შესაძლებლობების გაძლიერება. 

 
 
 



 
 

 

       

მოდული 3. 
დანიშნულების ადგილის დათვალიერება - 
გამწვანების მაღალი პოტენციალის მქონე 
საკვანძო სექტორები 

სასწავლო მიზნები 

მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ: 

• გამწვანების მაღალი პოტენციალის მქონე ძირითადი 
სექტორების იდენტიფიცირება; 

• საკვანძო სექტორების გამწვანების ძირითადი 
შესაძლებლობებისა და გამოწვევების დასახელება; 

• მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლისთვის შესაბამისი ინტერვენციის 
საშუალებების ხაზგასმა; 

განყოფილებები 

1. მდგრადი განვითარების ეროვნული კონტექსტი; 
2. ინვესტირება ბუნებრივ კაპიტალში; 
3. ინვესტირება ინფრასტრუქტურულ კაპიტალში; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

მოდული 4. 
გეზის განსაზღვრა - სტრატეგიები და დაგეგმვა 
მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის მიზნების 
მისაღწევად 

სასწავლო მიზნები 

მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ: 

• სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების როლის ჩვენება მწვანე 
ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში; 

• მიდგომების განსაზღვრა მონაწილეობის პროცესის 
უზრუნველსაყოფად;  

• ეროვნული სტრატეგიებისა და დაგეგმვის მაგალითების მოყვანა; 

განყოფილებები 

1. დაინტერესებული მხარეების ჩართვა მწვანე ეკონომიკაზე 
გადასვლის პროცესში; 

2. განვითარების დაგეგმვაში მწვანე მოსაზრებების ინტეგრირება; 

 
 
 
 
 



 
 

 

       

მოდული 5. 
ხელშემწყობი გარემო - საერთაშორისო 
სტრუქტურები და ინიციატივები ინკლუზიური 
მწვანე ეკონომიკის მხარდასაჭერად 

სასწავლო მიზნები 

მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ: 

• აღწერონ ძირითადი საერთაშორისო ჩარჩოები/შეთანხმებები, 
რომლებიც განსაზღვრავენ ქმედებებს ინკლუზიური მწვანე 
ეკონომიკის მიმართულებით;  

• ხაზი გაუსვან განვითარების საფინანსო ინსტიტუტების 
ძალისხმევას მწვანე ეკონომიკის მიმართულებით;  

• გამოკვეთონ დამხმარე ინიციატივები გლობალურ და რეგიონულ 
დონეზე. 

განყოფილებები 

1. საერთაშორისო ჩარჩოები/შეთანხმებები, რომლებიც მართავენ 
მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესს; 

2. განვითარების დაფინანსება ინკლუზიური მწვანე 
ეკონომიკისთვის; 

3. ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ინიციატივები მთელს 
მსოფლიოში. 



 
 

 

       

ტექნიკური მოთხოვნები 
ბრაუზერი: 

• კურსი საუკეთესოდ მუშაობს Firefox 50-ზე ან უფრო მაღალი 
ხარისხის ვერსიებზე (ჩამოტვირთეთ უფასოდ ბმულიდან 
http://www.mozilla-europe.org/en/firefox); 

• კურსს ასევე შეესაბამება Google Chrome (ჩამოტვირთეთ 
უფასოდ ბმულიდან 
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/); 

• ტექნიკური მიზეზების გამო, არ არის რეკომენდებული Internet 
Explorer-ის გამოყენება; 

• გაითვალისწინეთ JavaScript და Cookies. 
 
Platform: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP or superior; MacOS 9 or 
MacOS X  
Hardware: 64 MB of RAM, 1 GB of free disk space  

Modem: 128 K 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

       

ინფორმაცია ონლაინ სასწავლო 
კურსის „შესავალი მწვანე 
ეკონომიკაში“ შესახებ  
 
Green Development and Climate Change Programme, UNITAR 
International Environment House 
Chemin des Anémones 11 – 13 
CH-1219 Châtelaine-Geneva, Switzerland 

 
იმეილი: page@unitar.org 
ვებგვერდი: www.unitar.org 

 
დამატებითი ინფორმაცია Page-ის შესახებ  

PAGE Secretariat UNEP/Economic and Trade Branch 
11 – 13 Chemin des Anémones  
CH-1219 Chatelaine-Geneva, Switzerland 
 
ვებგვერდი: un-page.org 

 
 
 

 

                 
 

          

       



 
 

 

       

 


