
საერთაშორისო ზამთრის სკოლა მომავალი ლიდერებისთვის  

 

ლიდერები ის ადამიანები ხდებიან, რომლებიც ხასიათდებიან სისხარტით, წარმატებით 

ახდენენ კომუნიკაციას გარშემომყოფებთან და ფლობენ ეფექტური თვითპოზიციონირების 

უნარებს. თუმცა ლიდერებს შორისაც არსებობენ გამორჩეული ლიდერები, რომლებიც 

ახერხებენ სხვა ადამიანების განწყობის წაკითხვას, ითავისებენ გუნდში არსებულ 

დამოკიდებულებებს, არეგულირებენ ნეგატიურ და პოზიტიურ ურთიერთობებს, არიან 

თავდაჯერებულები, ახდენენ სწორ თვითშეფასებას და შეუძლიათ სტრესის მართვა.  

ყველა ამ პიროვნებას ერთი მთავარი რამ აერთიანებს: მათ იციან, ვინ არიან ახლა, ვინ უნდათ, 

იყვნენ მომავალში და როგორ, რა აუცილებელი უნარების განვითარებით უნდა მიაღწიონ 

დასახულ მიზანს.  

ლიდერების ზამთრის სკოლის ფარგლებში გეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა, 

დაისწავლოთ და განივითაროთ ყველა ის უნარი, რომელიც გაქცევთ გამორჩეულ ლიდერად.  

ლიდერების ზამთრის სკოლა მოიცავს რამდენიმე მოდულს, რომელიც დაყოფილია შემდეგ 

თემატიკებად:  

 

ეფექტური კომუნიკაცია - ის რაც ქმნის ლიდერს: 

 

 რა განსხვავებაა კომუნიკაციას და ეფექტიან კომუნიკაციას შორის;  

 ეფექტიანი კომუნიკაციის მოდელები; 

 ბარიერები კომუნიკაციისას და მათი დაძლევის ხერხები; 

 როგორ არ უნდა მოვიქცეთ რომ მივაღწიოთ წარმატებას;  

 „ის რაც ისედაც თვალნათელია, მაგრამ დანახვა არ შეგვიძლია“ - სხეულის ენის 

გამოყენების ტექნიკები 

 არავერბალური შეტყობინებები და მათი ამოცნობის ენა. 

 

სისხარტე და კონფლიქტის გადაჭრის მექანიზმები - როგორ მართავენ ეფექტური ლიდერები 

უარყოფით განწყობებს: 



 

 კონფლიქტის სახეები და წარმოშობის მიზეზები; 

 კონფლიქტის ესკალაცია; 

 კონფლიქტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები;  

 კონფლიქტის გადაჭრის მექანიზმები; 

 ლიდერის როლი კონფლიქტის მართვაში. 

 

ლიდერის როლი თანამედროვე ევროპაში 

 

ეფექტიანი გასაუბრება პოტენციურ დამსაქმებელთან და საქმიანი კომუნიკაციის ეტიკეტი: 

 

 რეზიუმესი (cv) და სამოტივაციო წერილის სწორად შედგენის მეთოდიკა; 

 როგორ უნდა მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის? 

 წარუმატებელი გასაუბრების გამომწვევი მიზეზები; 

 აუცილებელი ხერხები გასაუბრების უკეთ წარმართვისთვის; 

 ეფექტიანი გასაუბრების ტექნიკები - როგორ მოვიგოთ დამსაქმებლის გული; 

 საკუთარ თავზე მუშაობის როლი წარმატების მიღწევის პროცესში; 

 დაპირდი ნაკლებს - შეძელი მეტი; 

 სამახსოვრო ახალბედა ხელმძღვანელებისთვის;  

 მოსმენისა და დუმილის ტაქტიკა. 

 

ეფექტური საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციის უნარები: 

 

 საპრეზენტაციო მასალის მომზადება და პრეზენტაციის დაგეგმვის მეთოდიკა; 

 პრეზენტაციის სტრუქტურა; 

 პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე - „წარმატებული დიზაინი“; 

 პრეზენტატორის კომფორტის ზონა და შიშის/ღელვის მართვა პრეზენტაციის 

დროს; 

 არავერბალური სიგნალები და შთაბეჭდილებების მენეჯმენტი; 



 დამარწმუნებელი კომუნიკაცია; 

 პრეზენტატორის თავდაჯერებულობა და მსმენელთა ნდობის მოპოვების ხერხები; 

 მსმენელებთან კომუნიკაციის პროცესის მართვა და მათი დისკუსიაში ჩაბმის 

ხერხები; 

 „რთული“ და „უხერხული“ სიტუაციებიდან თავის დაღწევის მეთოდები; 

 რთულ აუდიტორიასთან ურთიერთობა და კონფლიქტური სიტუაციების მართვა; 

 „ფორს მაჟორი“ პრეზენტაციის წარმართვისას.  

  

ტრენერები:  

 

ნინო ქურასბედიანი - საჯარო მმართველობის დოქტორი, საბაუნის მიწვეული ლექტორი 

(საქართველო); 

შალვა ყიფშიძე - საბაუნის ლექტორი (საქართველო); 

დავიდ რუანო დელგადო - სარაგოსას უნივერსიტეტი (ესპანეთი); 

ედიტა კრშიშტოფიკ - იოანე პავლე მეორის ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი 

(პოლონეთი). 

 

თარიღები: 10-13 თებერვალი 

ტრენინგის ენა: ქართული 

ღირებულება: 385 ლარი  

გაიცემა საერთაშორისო სერთიფიკატი! 

 


