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ახალგაზრდების მეწარმეობის განვითარების ინტრუმენტი

სასწავლო აქტივობების სტრუტურა უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობაზე მორგებული, 

ამისთვის, ის უნდა მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, რჩევებსა თუ პრაქტიკას, რომელიც იმ 

კონკრეტულ ადგილთანაა კავშირში, სადაც ტრენინგის ახალგაზრდა მონაწილე ცხოვრობს.  

სემინარის ძირითადი მიზანია ახალგაზდებს გააცნოს ანტრეპრენერობის მსოფლიო 

პრაქტიკა, გაზარდოს მათი ცოდნა ამ მიმართულებით. ზოგადად, სემინარი მორგებული 

უნდა იყოს ახალგაზდა მონაწილეების ცოდნის დონეზე. თუ ახალგაზრდა მზადაა ამ თემის 

შესახებ უფრო სიღრმისეული ცოდნა მიიღოს ფასილიტატორს შეუძლია საკითხის უფრო 

დეტალური განხილვა და დამატებითი მასალის მიწოდება.  

გასათვალისწინებელია, რომ სემინარის ყველა მონაწილე ვერ გახდება თვით-

დასაქმებული. მაგრამ ახალგაზრდების მონაწილეობა ამ ტიპის აქტივობაში 

მნიშვნელოვანია, რადგან გაიზრდება მათი საბაზისო ცოდნა და ეს დაეხმარება 

მათ გადაწყვიტონ რამდენად არის თვით-დასაქმება მათი კარიერის განვითარების 

შესაძლებლობა.

ᲤᲐᲡᲘᲚᲘᲢᲐᲪᲘᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲠᲩᲔᲕᲔᲑᲘ ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲡ 

დაკავშირებული 
საკითხები:  

ცოდნა იყავით აღნიშნულ საკითხებში კომპეტენტური პირი  

დრო იყავით დროის კარგი მენეჯერი და ყველა დავალების 
შესასრულებლად დანიშნეთ ზუსტი დრო 

საუბარი იყავით კარგი მოსაუბრე,  რომელსაც შეუძლია თემის, 
დავალების კარგად ახსნა

გარეგნობა იყავით სუფთა და აკურატული

ყურადღება შეგეძლოთ მსმენელის ყურადღების მიპყრობა და შენარჩუნება 
თვალის კონტაქტით, ხმით, ჟესტებით 

ტექნოლოგია როგორ მოვამზადოთ პრეზენტაცია, გამოიყენეთ IT 
საშუალებები ტრენინგის დროს 

ტექნიკური 
საკითხები

ტექნიკური საკითხები, რომელიც ტრენინგის 
განხორციელებისთვისაა საჭირო 

კრეატიულობა ეცადეთ გამოიყენოთ სხვადასხვა ტექნიკა ტრენინგის 
ჩატარებისას, მოახდინეთ იმპროვიზაცია 
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სწავლების მეთოდოლოგია

რესურსები: 

რა არის ანტრეპრენერობა და ვინ არის ანტრეპრენერი აზროვნების დიზაინის 
მეთოდი და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის მეწარმეობაში

WORKSHOP - 1   

WORKSHOP - 2    
როგორ უნდა დავასაბუთოთ და შევაფასოთ იდეა და ბაზრის კვლევა 

WORKSHOP - 3    
იდეიდან ბიზნესამდე (ეკონომიური სტარტაპის მეთოდოლოგია, MVP 
(მინიმალურად სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტი და ფაქტებით 
დადასტურება)                 .

WORKSHOP - 4    

ბიზნეს მოდელის შექმნა და სტრატეგიის შერჩევა (კანვას ბიზნეს მოდელი) 

WORKSHOP - 5    

როგორ უნდა შეარჩიოთ თქვენი მომხმარებელი (ფასეული შეთავაზება) 

WORKSHOP - 6    
ფინანსებისა და ბიუჯეტირების ანბანი

WORKSHOP - 7    
ფონდების მოძიება (ქრაუდფანდინგი)  და ადგილობრივი საგრანტო და სტარტაპ 
პროგრამები 

WORKSHOP - 8

როგორ წარვადგინოთ იდეა (ფიჩი)  და სადემონსტრაციო დღის მომზადება 

ᲡᲞᲔᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ყველა დამხმარე მასალა და დანართი შეგიძლიათ იხილოთ 
გვერდზე

http://youngentrepreneurs.eu/materials
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ახალგაზრდების მეწარმეობის განვითარების ინტრუმენტი

ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 1

ᲠᲐ ᲐᲠᲘ ᲐᲜᲢᲠᲔᲞᲠᲔᲜᲔᲠᲝᲑᲐ ᲓᲐ 
ᲕᲘᲜ ᲐᲠᲘ ᲐᲜᲢᲠᲔᲞᲠᲔᲜᲔᲠᲘ

სესიის ბოლოს მონაწილეს:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

ᲠᲩᲔᲕᲔᲑᲘ ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘᲡᲗᲕᲘᲡ: 

ეცოდინება რა არის ანტრეპრენერი, რა არის ანტრეპრენერობა 

ეცოდინება როგორ გამოიყენოს აზროვნების დიზაინის მეთოდი

• მონაწილეებთან პირველ შეხვედრაზე გასაკუთნსაკუთრებული ყურადღება 

მიაქციეთ კარგი ატმოსფეროს შექმნას, გაალღვეთ მონაწილეებს შორის არსებული ყინული 

და შეკარით გუნდი.  

• გააცანით ტრენერთა გუნდი, მოუყევით მოკლედ თქვენს შესახებ, თუ როგორ 

გახდით ამ პროგრამის ტრენერი.

• განმარტეთ რა არის არაფორმალური განათლება და როგორია სწავლების 
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სწავლების მეთოდოლოგია

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ: 2 ᲡᲐᲐᲗᲘ

ტრენერებისა და არა-ფორმალური განათლების კონცეფციის წარდგენა, 

პროექტის წარდგენა (შეიმუშავეთ პროექტის მოკლე პრეზენტაცია 

ადგილობრივ ენაზე), მისი მიზნები და შემდეგი ნაბიჯები 

სტარტეგია, რომელიც წარმოადგენს მოსწავლეზე ორიენტირებულ მიდგომას და ეს 

გულისხმობს მონაწილეების მიერ „კეთებით სწავლებას“, როგორც ტრენინგის დროს, ისე 

მის შემდეგ (თუ საჭირო გახდა განმარტეთ განათლების სამივე ფორმა, ფორმალური, არა-

ფორმალური და თვითგანათლება-ინფორმალური).

• წარმოადგინეთ მთლიანი სემინარის მოკლე მიმოხილვა, რომელი თემები 

იქნება განხილული, სწავლების თანმიმდევრობა (სესიების რაოდენობა და შინაარსი; 

სწავლების მოსალოდნელი შედეგები) და მონაწილეების შესაძლებლობა ჩაერთონ Youth 

Exchange პროგრამაში, რომელიც საქართველოში განხორციელდება. საჭიროა განმარტოთ 

ტრენინგის სწავლების ამოცანებიც: მონაწილეებს არ მოეთხოვებათ სემინარის ბოლოს 

ჩამოაყალიბონ ბიზნესი; მათ „ეცოდინებათ როგორ“ უნდა აკეთონ ის და მიხვდებიან 

რამდენად არის ანტრეპრენერობა მათი სამომავლო კარიერული გზა.  

• გააცანით პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ტარდება სემინარი. თქვენ შეგიძლიათ 

გამოიყენოთ ფაუერ ფოინთის პრეზენტაცია „პროექტის მიმოხილვა“, თუ თვლით, რომ 

ის რთულია ახალგაზრდებისთვის, მაშინ მოახდინეთ მისი მოდიფიკაცია და მიაწოდეთ 

მხოლოდ ის ნაწილი, რითაც გაიგებენ რომელი პროექტის ფარგლებში ესწრებიან სემინარს. 

• აღნიშნეთ, რომ პროექტი მიმდინარეობს ევრო კომისიისა და ერასმუს+ პროგრამის 

ფარგლებში (ეს გაზრდის ახალგაზრდების ნდობას თქვენ მიმართ და იმ პროგრამის 

მიმართ, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ.)

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ გაცნობისთვის საჭირო ზემოთ მოცემული ყველა 

ასპექტი  

ფლიპჩარტი, სტიკერები, მარკერები, პასტები და ბლოკნოტები, ფურცლები, 
პროექტორი, ლეპტოპი, მაკრატელი, სკოჩი, ფერადი ფურცლები.

ᲛᲐᲡᲐᲚᲔᲑᲘ: 
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წინასწარ მოამზადეთ ფლიპჩარტი, სადაც დაწერილი იქნება კითხვა „რა 

არის ანტრეპრენერობა“ , შემდეგ დაწერეთ ცალკე სიტყვა „ანტრეპრენერობა“ 

და სთხოვეთ მონაწილეებს ჩამოთვალონ ყველაფერი რაც გაახსენდებათ 

ამ სიტყვასთან დაკავშირებით. რას გვაძლევს მათი პასუხები? შეაჯამე 

საერთო მოსაზრებები და განმარტეთ „ანტრეპრენერის“ კონცეფცია მათი 

განმარტებების საფუძველზე.  

სავარჯიშო ასევე გვიჩვენებს, როგორ ხედავენ ახალგაზრდები 

ანტრეპრენერობას ზოგადად და ეს შესაძლოა გამოგადგეთ შემდეგ 

სემინარებზეც, თქვენს მიმართვებსა და საუბრის დროს.

წარადგინეთ „რა არის ანტრეპრენერობა და ვინ არის 

ანტრეპრენერი“ (შეგიძლიათ დაუმატოთ რამდენიმე სავარჯიშო და 

მაგალითი პრეზენტაციას თვითონ). დანართი 1

გარდა ამისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ კითხოთ მონაწილეებს ჩამოთვალონ 

მათი ანტრეპრენული თვისებები, ასევე დაამატონ ის თვისებებიც, რომელზეც 

ფიქრობენ რომ საჭიროა ანტრეპრენერისთვის. რამდენად დაეხმარება ეს 

თვისებები ანტრეპრენერებს? როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი ერთად? 

სთხოვეთ ახალგაზრდებს გაიხსენონ ადგილობრივი ანტრეპრენერები და ის 

თვისებები რომელიც მათ აქვთ.  

შემდეგ ეტაპზე გააკეთეთ სავარჯიშო „იფიქრე, როგორც ბავშვმა“  

დანართი 2.  შეგიძლიათ ამობეჭდოთ სავარჯიშოს პირობა და ყველა 

ახალგაზრდას მისცეთ, ან დაწეროთ ფლიპჩარტზე, ან აჩვენოთ ეკრანზე 

პროექტორით. ნებიმსიერ შემთხვევაში, გახსოვდეთ, რომ წინასწარ არ უნდა 

აჩვენოთ პასუხი. 

გააცანით მონაწილეებს აზროვნების დიზაინის მეთოდი, ფაუერ ფოინთის 

პრეზენტაციით „აზროვნების დიზაინი” დანართი 3

სთხოვეთ მონაწილეებს წარმოადგინონ საკუთარი თავები & ყინულის 

სალღობი – ენერჯაიზერი (ისროლე ბურთი)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/


9

სწავლების მეთოდოლოგია

ნებაყოფილობითი: გაყეთ მონაწილეები ჯგუფებად (მაქსიმუმ 5 კაცი და 5 

ჯგუფი), მიეცით ნივთები (მაგ. კალამი, ქაღალდი და ა.შ.) და სთხოვეთ თითო 

ჯგუს შექმნა ახალი რამე ამ ნივთებით.  

ყველა შექმნილი იდეის პრეზენტაციები. ყველა მონაწილე აკეთებს 

პრეზენტაციას მისთვის სასურველი ფორმით.  

 უკუკავშირი სიცილაკებით/დასკვნები. ტრენერი ხატავს რამდენიმე 

სიცილაკს და სათითაოდ სთხოვს მონაწილეებმა მათი განწყობის მიხედვით 

შეარჩიონ ისინი. შეეკითხეთ, თუ აქვთ კითხვები, უპასუხეთ ყველას.

რეკომენდირებული ენერჯაიზერი და ყინულის სალღობი სავარჯიშო: ტრენერი იღებს 

ბურთს, ამბობს თავის სახელს და 2 წინადადებას საკუთარ თავზე. შემდეგ ის ესვრის სხვა 

მონაწილეს, რომელმაც უნდა დაიჭიროს ბურთი და მანაც უნდა თქვას თავისი სახელი და 

საკუთარ თავზე 2 წინადადდენა, შემდეგ კი ესვრის ბურთს სხვა მონაწილესთან. როდესაც 

ბურთი ყველა მონაწილესთან მივა, ენერჯაიზერიც სრულდება. 

შეგიძლიათ მონაწილეებს დამატებით მისცეთ დავალება პირველ და მეორე სემინარს 

შორის (მაგალითად, მცირე საშინაო დავალება), ერთ-ერთი გავრცელებული მითი 

სტარტაპზე არის, რომ წარმატებული ბიზნესი მოითხოვს, რამე ახლის გამოგონებას. თუმცა 

პირიქითაა, ხშირად ბიზნესი წარმატებული იმიტომ არის, რომ ის შეეცადა არსებული 

პროდუქტისა თუ სერვისის გაუმჯობესებას. მოამზადეთ მეორე სემინარისთვის საფუძველი 

(მოიფიქრეთ და განსაზღვრეთ ბიზნეს იდეები), სთხოვეთ მონაწილეებს დააკვირდნენ 

ხშირად გამოყენებულ ნივთებს - სახლში, ქუჩაში, მაღაზიებში და იფიქრონ, რისი 

გამოსწორება უნდათ, იფიქრონ ისეთ რამეზე, რაშიც ხალხი გადაიხდის თანხას. ან პირიქით, 

მონაწილეებს სთხოვეთ საკუთარ თავს დაუსვან ასეთი შეკითხვა „მე რომ მქონდეს...“ 

არსებობს საჭიროება, რომელიც ვითარდება დროთა განმავლობაში და ამ განვითარებას 

იწვევს ინდივიდუალური საჭიროებებსა და არჩევანის ცვლილეაბ, ტექნოლოგიის 

განვითარება. განამრტეთ ეს იდეა და მოიყვანეთ მაგალითები უახლოესი წარსულიდან 

(მაგ. მობილური ტელეფონები, სკოლის ჩანთები, გორგოლაჭები).  
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ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 2:  

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲓᲐᲕᲐᲡᲐᲑᲣᲗᲝᲗ 
ᲓᲐ ᲨᲔᲕᲐᲤᲐᲡᲝᲗ ᲩᲕᲔᲜᲘ 
ᲘᲓᲔᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲖᲠᲘᲡ 
ᲙᲕᲚᲔᲕᲐ 

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

სესიის ბოლოს მონაწილემ:

- იცის როგორ უნდა განავითაროს იდეა

- განავითაროს ინდივიდუალური და გუნდთან მუშაობის მისი უნარები 

- მიიღო პრაქტიკული ცოდნა, თუ როგორ უნდა შექმნას ახალი პროდუქტი 

- მათ შეიძინეს ბაზრის კვლევისთვის საჭირო უნარები 

- მათ შეიძინეს პრეზენტაციის უნარი

- მათ შეიძინეს მარკეტინგული კომპეტენციები

- მიიღეს მათთვის საჭირო უნარები, რომ მოახდინონ იდეის დასაბუთება და

შეფასება 

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ: 1 ᲡᲐᲐᲗᲘ 40 ᲬᲗ

პასტები, ფანქრები, მარკერები, ფურცლები, მაკრატელი, ფლიპჩარტი, 
პროექტორი, მასალები ახალი პროდუქტის შესაქმნელად  

ᲛᲐᲡᲐᲚᲔᲑᲘ:  
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ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

მეორე სემინარის შესავალი

ტვინის შტურმი: რა გჭირდებათ ბიზნესის დასაწყებად? რამდენი ფული 

უნდა მოიზიდოთ?     

როგორ შევუმუშაოთ იდეა -  ინსტრუმენტები -უბრალოდ და-Google-ე, 

იპოვე პოტენციური მომხმარებელი და კითხე...… 

იდეის/პროდუქტის პრეზენტაცია: თითოეულ ჯგუფს აქვს  2 წუთი ახალი 

პროდუქტის წარადგენად.  

შექმენი პროდუქტი მასალების გამოყენებით და წარმოუდგინეთ ის 

ინვესტორებს 

ტრენერი აძლევს სხვადასხვა მასალებს პირველ სემინარზე უკვე 

დაყოფილ ჯგუფებს ან ყოფს ახალ ჯგუფებად და ჯგუფის წევრებს სთხოვს, 

რომ შეიმუაონ ახალი პროდუქტი დარიგებული მასალები გამოყენებით. 

ენერჯაიზერი - „ლურჯი ოკეანე“

დაალაგეთ სკამები წრეზე და ჩართეთ მუსიკა, როცა მუსიკა ჩაირთვება 

ყველა იწყებს ცეკვას და როცა მუსიკას გამორთავთ, მონაწილეები სკამზე 

ჯდებიან. შესაძლოა ერთ სკამზე 2 მონაწილე დაჯდეს. ამ შემთხვევაში 

ტრენერმა თამაშის შემდეგ უნდა ახსნას „ლურჯი ოკეანის“ თეორია 

(ყოველთვის არის რამდენიმე ცარიელი სკამი და ვერავინ ამჩნევს მას), 

არსებობს წითელი ოკეანის თეორიაც (როდესაც 2-ზე მეტი მონაწილე ჯდება 

ერთად ერთ სკამზე) და ეს დაუკავშირეთ თემას. ლურჯი ოკეანე წარმოადგენს 

ბიზნესის სამყაროში არსებულ სხვა შესაძლებლობებს. მაშინ, როცა წითელი 

ოკეანე არის სიტუაცია, როცა რამდენიმე პირს ერთდროულად ერთიდაიგივე 

იდეა აქვს და არ გამოდის საკუთრი ჩარჩოდან.      
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ინვესტორების დისკუსია: თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარუდგინოს 

პროდუქტი ტრენერს საჯაროდ  და ტრენერი იქნება ინვესტორი, რომელსაც 

სურს პროდუქტის სტიმულირება.  

გამარჯვებულები

იდეის შეფასება SWOT ანალიზი 

იდეის დასაბუთება, უოლტ დისნეის ტვინის შტურმის მეთოდი - შექმენით 

რამდენიმე ჯგუფი, რომელშიც შედის 2 მეოცნებე, 2 რეალისტი და 2 

კრიტიკოსი და მოაწყეთ ტვინის შტურმი (დანართი 4).

დასკვნა და უკუკავშირი: დაუსვით მონაწილეებს შემდეგი შეკითხვები: 

რა ისწავლეთ დღეს? რამდენად სასარგებლო იყო? მოგეწონათ ტრენინგი/

ტრენერი? რას გააკეთებდით ტრენინგის გასაუმჯობესებლად? 

რეკომენდირებული მაგალითები:  მაიმუნისა და ბანანის მაგალითი (ჯერ უყურეთ 

ფილმს და განუმერტეთ ექსპერიმენტი მონაწილეებს) 

რეკომენდირებული ენერჯაიზერი და ყინულის მლღობი (დანართი 5): 

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M
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 ᲬᲠᲔ ᲓᲐ X ᲗᲐᲛᲐᲨᲘ 
(2 ᲤᲣᲠᲪᲚᲔᲑᲘ,  ᲬᲠᲔᲔᲑᲘ ᲓᲐ X, ᲓᲐ ᲜᲐᲮᲐᲢᲘ ᲝᲑᲘᲔᲥᲢᲔᲑᲘ)



14

ახალგაზრდების მეწარმეობის განვითარების ინტრუმენტი

ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 3

ᲐᲥᲪᲘᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲘᲓᲔᲐ 
ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲐᲓ 

სესიის ბოლოს მონაწილე:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

ისწავლის, როგორ შეიმუშაოს იდეა, გააუმჯობესოს საბაზისო პროდუქტი 

მომხმარებლის საჭიროების გათვალისწინებით და დაიწყოს ბიზნესი 

მიიღებს საბაზისო ცოდნას სტარტაპების შესახებ, ეკონომიური სტარტაპის ციკლი 

და   MVP (მინიმალურად სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტი)

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ: 1 ᲡᲐᲐᲗᲘ 30 ᲬᲗ

ბლოკნოტები, ფლიპჩარტები, სტიკერები, ფერადი მარკერები და პასტები, 
ფერადი ფურცლები, PC, პროექტორი, დინამიკი, თემატური წიგნები.

ᲛᲐᲡᲐᲚᲔᲑᲘ: 
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ენერჯაიზერი (არჩევითი): მონაწილეებმა უნდა გააკეთონ წრე. ერთ-ერთი გადის 

გარეთ. დანარჩენები აირჩევენ ერთ ლიდერს, რომელიც აკეთებს რაღაც მოძრაობას 

დანარჩენები კი იმეორებენ მას. მონაწილე, რომელიც გარეთ გავიდა ბრუნდება წრეში 

და ცდილობს მიხვდეს ვინ არის ლიდერი. ლიდერს შეუძლია შეცვალოს მოძრაობა 

როცა უნდა. თქვენ შეგიძლიათ ამ სავარჯიშოს დაუმატოთ მუსიკა და ლიდერს 

შესთავაზოთ მოძრაობა ააყოლოს მას.  

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

დღის წესრიგის გაცნობა: გააცანით დღის აქტივობები 

სტარტაპის განამარტება: ფლიპჩარტის შუაში დაწერეთ სიტყვა „სტარტაპი“ ფერადი 

მარკერით. დაურიგეთ მონაწილეებს სტიკერები და სთხოვეთ სტარტაპის განმარტების 

დაწერა და მიაკარით ისინი ფლიპჩარტზე. ტრენერმა უნდა წაიკითხოს სტიკერზე 

დაწერილი ყველა ინფორმაცია & შემდეგ გააკეთოს სტარტაპის განმარტება ყველასთვის 

გასაგები ფორმით. გამოიყენეთ PPT (დანართი 6)

აჩვენეთ შემდეგ ფლიპჩარტზე მოცემული სურათი და 

დასვით 

კითხვა: როგორ ფიქრობთ, როგორ ვაქციოთ იდეა 

ფულად?  

მაგალითი (ისტორია) მეთოდოლოგია (არასავალდებულო): სანტო მილის გამოცდილება 

ის იყო იტალიელი გეოლოგი, რომელმაც ვერ ნახა სამსახური ორი წლის განმავლობაში. მის 

ოჯახს ჰქონდა ლეღვის ბაღი და მან მოიფიქრა ლეღვის ბიზნესის წამოწყება. ის დადიოდა 

ყველა გასტრონომსა თუ სურსათის მაღაზიაში ლეღვით სავსე ტომრით, და კითხულობდა 

ხომ არ უნდოდათ ამ პროდუქტის ყიდვა მაღაზიისთვის. მომხმარებლების პასუხი იყო 

დადებითი. მას ჰყავდა უამრავი მთხოვნელი და დამკვეთი. დასაწყისში მან მუშაობა დაიწყო 

გარაჟში, მაგრამ როცა მისი ბიზნესი გაიზარდა, მან შესძლო ადგილის დაქირავება. 

ამჟამად კი მისი საქმე იქცა საერთაშორისო ბიზნესად. 

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.santomiele.it/en/negozio/
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ახსენით ეკონომიური სტარტაპის ციკლი (შექმნა→შეფასება→სწავლა) შეგიძლიათ 

გამოცნობის მეთოდი გამოიყენოთ ფლიპჩარტიდან აღებული ფერადი ფურცლების 

გამოყენებით:  ჩამოწერეთ სიტყვები „შექმნა“, „შეფასება“ და „სწავლა“ სხვადასხვა ფერის 

ფურცლებზე. გააკეთეთ ჯიბეები ფლიპჩარტზე, სადაც ჩადებთ სამ ფერად ფურცელს. 

ამოიღეთ ბარათები და განმარტეთ ეკონომიური სტარტაპის ციკლი.   

განმარტეთ MVP.

რეფლექსია - იკითხეთ თუ არის შეკითხვები ან გაუგებარი საკითხები  

შეაჯამეთ ტრენინგი.

შეფასება: წერტილებით ხმის მიცემის მეთოდი.

ჩემოდნის ჩალაგების მეთოდი: ფლიპჩარტი დადეთ იატაკის შუაში, ის იქნება ჩემოდანი. 

მონაწილეებმა უნდა დაწერონ რა მიაქვთ სახლში ლექციიდან.  

კითხეთ მონაწილეებს რა გაიგეს ამ მაგალითიდან?  
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ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 4

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲒᲐᲛᲝᲕᲘᲧᲔᲜᲝᲗ ᲙᲐᲜᲕᲐᲡ 
ᲑᲘᲖᲜᲔᲡ ᲛᲝᲓᲔᲚᲘ 

სესიის ბოლოს მონაწილეებმა:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

იციან რა არის კანვას ბიზნეს მოდელი, რატომ გამოიყენება ეს მეთოდი და როდის

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ:  2 ᲡᲐᲐᲗᲘ 30 ᲬᲣᲗᲘ
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ლეპტოპი, მარკერები, ფლიპჩარტები, ქაღალდი, პასტები, სტიკერები, ყუთი 
პრეზენტაციისათვის, BMP -ის პირამიდის გასაკეთებლად, ფერადი ქაღალდი, 
პროექტორი

ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

დღის წესრიგისა და თემების გაცნობა შემდეგი კითხვით: რას ფიქრობთ, რა არის 

მნიშვნელოვანი ბიზნესის დასაწყებად? 

გამოიყენეთ პრეზენტაცია დანართი 7 (თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ PDF ფორმატში, 

რომელიც გამოყენებული იქნა პრეზენტაციაში, რეკომენდირებულია გამოიყენოთ PPT 

ფორმა და თუ დაგჭიდებათ იგივე პრეზენტაცია ვორდის ფორმატშიც) და აჩვენეთ მათ 9 

შემადგენელი ნაწილი 

დაუბრუნდით 9 შემადგენელ ნაწილს და სათითაოდ დაახასიათეთ, კერძოდ:  

გააცანით BMC თვითნაკეთი პირამიდი დახმარებით 

ენერჯაიზერი 

a) მომხმარებლები (რომელ მომხმარებლისა და კლიენტისთვისაა 

თქვენისერვისი? რეალურად რა სურთ მათ, რომ თქვენგან გაუკეთოთ?) 

b) ფასეული შეთავაზება (რას სთავაზობთ მათ? რას სთვაზობთ მათ?

აინტერესებთ მათ?) 

c) არხები (როგორ უნდა მისწვდეთ მომხმარებლების თითოეულ სეგმენტს) 

d) მომხმარებელთან ურთიერთობა (რა ურთიერთობას ამყარებთ თითოეულ

სეგმენტთან? პირადი? ავტომატური? მომპოვებელი? შემნარჩუნებელი?) 

e) შემოსავლების ნაკადები (რაში გადაიხდის მომხმარებელი ფულს

რეალურად? 

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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მოიყვანეთ რეალური მაგალითები (ჯილეტის, ლიმონათის სტენდის პრეზენტაცია PPT 

დანართი 7)

გადაიღეთ გამოსამშვიდებელი სურათი

ბოლო აქტივობისთვის ახალგაზრდებს სთხოვეთ ჩამოწერონ იდეები ქაღალდზე 

და გადმოაბრუნეთ ქაღალდი  და მიეცით მათ, ვისაც მოსწონს იდეა და მომავალში  

განახორციელებს.   

მოაწყეთ უკუკავშირის სესია (მონაწილეები მოეწყობიან 2 რიგად და ტრენერი 

გაივლის დახუჭული თვალებით მათ შორის და მიიღებს ერთ კარგ და ერთ ცუდ (თუ არის) 

მოსაზრებას მონაწილეებისგან).  

შეაჯამეთ „რა მივიღე დღევანდელი დღისაგან“: ფასილიტატორი დახატავს 

ფლიპჩარტზე დიდ კვადრატს და ჩაწერს ოთხ სიტყვას: ცოდნა, გამოწვევა, შეცვლა და 

გრნობა. თითოეულ მონაწილეს სთხოვეთ ჩვეულებრივ ფურცელზე გადაიტანოს კვადრატი 

და შეავსოს პასუხებით ამ ოთხ (ან ამ ოთხის მსგავს ვერსიაზე) შეკითხვაზე:  

f) ძირითადი რესურსები (რომელ რესურსს ეყრდნობა თქვენი ბიზნეს მოდელი)

g) ძირითადი აქტივობები (რა უნდა გააკეთოთ კარგად თქვენს ბიზნეს

მოდელში)

h) ძირითადი პარტნიორები (რომელ პარტნიორებსა და მომხმარებლებს

ეყრდნობა თქვენი მოდელი? ვის უნდა დაეყრდნოთ?)

i) ხარჯების სტურქტურა (როგორია მიღებული ხარჯების სტრუქტურა? რიგან

შედგება თქვენი ხარჯები?)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=veyZNyurlwU
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ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 5

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲣᲜᲓᲐ ᲨᲔᲐᲠᲩᲘᲝᲗ 
ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲔᲚᲘ?

სესიის ბოლოს მონაწილემ:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

ისწავლის, როგორ უნდა შეარჩიოს ბიზნესის მომხმარებელი 

გაიგებს რა კავშირია მომხმარებლის საჭიროებასა და კომპანიის შეთავაზებას 

შორის 

გაიგებს და გაანალიზებს, რა არის ფასეული შეთავაზება კანვასთვის 

გაიგებს, როგორ განსაზღვრონ მომხმარებლების საჭიროებები

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ:  1 ᲡᲐᲐᲗᲘ 30 ᲬᲗ

ფაუერ ფოინთის პრეზენტაცია (კომპუტერი პროექტორით), ფასეული 
ღირებულების სქემის ფურცლები, დაფა/ფლიპჩარტი (მარკერებით) და 
ბლოკნოტები (პასტებით).

ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 
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ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

გაცნობა: განმარტეთ სესიის სტრუქტურა და მისი ძირითადი მიზანი: 

“დღეს ვაპირებთ კანვას ფასეული შეთავაზების (VPC) შესახებ საუბარს, რომელიც 

არის მომხმარებლის შესასწავლად გამოყენებული ინსტრუმენტი. 

ჩვენ გვაქვს თეორიული და პრაქტიკული ნაწილები და ბოლოს გვინდა თქვენი 

მოსაზრება“. 

მონაწილეებს განუმარტეთ, რომ იგეგმება მათი ჯგუფებად დაყოფა.  

ენერჯაიზერი

ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚᲘ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ

ᲞᲠᲐᲥᲢᲘᲙᲣᲚᲘ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ | ᲕᲔᲠᲡᲘᲐ 1

წარმოადგინეთ VPC ფაუერ ფოინთის ფაილით (დანართი 8,  კანვას ფასეული 

შეთავაზება)

მონაწილეებს დაურიგეთ ფურცელები VPC -ის ნახაზით (დაბეჭდეთ ფაილი - 

დანართი 9, კანვას ფასეული შეთავაზება )

ახსენით VPC ფლიპჩარტზე (დანართი 10 ფლიპჩარტი მაგ. კანვას ფასეული 

შეთავაზება )

4a. იმუშავეთ Coca Cola-ს პროდუქტზე: მათ უნდა შეიმუშაონ კანვას ფასეული 

შეთავაზება  და გააკეთონ პრეზენტაცია 

5a. ტრენერს მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები (იხ. დანართი 8, კანვას ფასეული 

შეთავაზება ).

თუ მონაწილეები ვერ გაიგებენ, მაშინ უნდა შეცვალოთ სტრატეგია:

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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ᲞᲠᲐᲥᲢᲘᲙᲣᲚᲘ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ | ᲕᲔᲠᲡᲘᲐ 2

4b. ტრენერს მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები (იხ. დანართი 8, კანვას 

ფასეული შეთავაზება ).

5b. იმუშავეთ Coca Cola -ს პროდუქტზე Product: მათ უნდა შეიმუშაონ კანვას 

ფასეული შეთავაზება  და გააკეთონ პრეზენტაცია.

ᲨᲗᲐᲑᲔᲭᲓᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲣᲙᲣᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲘ 

ჰკითხეთ მონაწილეებს რა დაამახსოვრათ ამ სესიიდან.

საშინაო დავალება: სახლში უნდა ნახონ პროდუქტი და მასზე გააკეთონ კანვას ფასეული 

შეთავაზება 

რეკომენდირებული ენერჯაიზერი: სესიის დაწყებამდე, გთავაზობთ უყუროთ  

სახალისო ვიდეო YouTube-ზე coca cola -ზე, მაგალითად, 7 ყველაზე სახალისო რეკლამა 

Coca Cola vs Pepsi (კოკა კოლა პეპსის წინააღმდეგ)

+ 

სკამების თანაშები დაბრკოლებებით მნიშვენლოვანი მასალებიანი ყუთის 

მოსაპოვებლად: გააკეთეთ ბარიერები მონაწილეებსა და მათ ნივთებს შორის (მაგალითად, 

მობილურ ტელეფონს შორის) და სთხოვეთ ჯგუფს უკარნახონ, როგორ მივიდეს ამ საგნამდე 

ჯგუფის მითითებების მიხედვით.  

რეკომენდირებული საკითხავი მასალა  

სტრატეგოსის კანვას ფასეული შეთავაზების განმარტება  

ბიზნეს მოდელის შემუშავება (288 გვერდი)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 6

ᲤᲘᲜᲐᲜᲡᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲐᲜᲑᲐᲜᲘ 

სესიის ბოლოს მონაწილე:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

გაიგებს რა არის ბიუჯეტის შედგენა?

გაიგებს, როგორ უნდა დაიწყოს ბიზნესი, როცა საკმარისი ფული არ არის 

რა ტიპის ხარჯები სჭირდება ბიზნესს?

გაიგებს როგორ და საიდან მიიღოს პროექტისთვის ბიუჯეტი 

როგორ უნდა მოახდინოს ფულის მართვა ბიზნესის წარმატებისთვის

გაიგებს რა არის ბიზნესის ჩამოყალიბების ძირითადი ეტაპები 

ექნება ბიზნეს მოდელების შესახებ საბაზისო ცოდნა

ეცოდინება ბიზნეს ურთიერთობებში კომუნიკაციის მნიშვნელობა

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ:  1 ᲡᲐᲐᲗᲘ 40 ᲬᲗ
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ფლიპჩარტი, ლეპტოპი (რამდენიმე პრეზენტაცია, მაგალითები ინტერნეტიდან: 
ვებ გვერდები, რეკლამები და ა.შ.), ქაღალდი, წებოვანი ქაღალდი – სტიკერი, 
მარკერები 

ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

მისალმება. დღის წესრიგის გაცნობა 

“ობობა” – ენერჯაიზერი (გააკეთეთ ენერჯაიზერი ბიზნესზე)- 

თამაში გეხმარებათ ბიზნესში გუნდური მუშაობის, პარტნიორობისა და 

თანამშრომლობის მნიშვნელობის განმარტებაში)  

იდეების ჩამოყრა წებოვან ფურცლებზე (რას გულისხმობს ბიუჯეტის 

მომზადება? რისთვის ვიყენებთ მას?) გაყეთ ფლიპჩარტი თითო კითხვის 

დასაწერად და პასუხები მიაკარით სტიკერებით, შემდეგ იმსჯელეთ. 

ᲗᲔᲝᲠᲘᲐ: 
ბიუჯეტის მომზადება (ფაუერ ფოინთის პრეზენტაცია) 

მოამზადეთ ორიგინალური იდეა თქვენი ბიზნესისთვის-ბიზნესის წარმატების 

ფორმულა 

მოკლე ბიზნეს გეგმის დაწერა (კანვას მსგავსი მაგალითი) და საკუთარი განრიგი 

(დაგეგმეთ თქვენი სამუშაო)

დაყეთ რამდენიმე ჯგუფად და მიეცით გეგმა (მარტივი ბიზნეს გეგმა 

იდეების ფორმულირებისთვის) 

ᲒᲔᲒᲛᲐ

1.იდეა

2.მიზნები
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ჯგუფები წერენ საკუთრ პროექტებს და წარუდგენენ ინვესტორებს 

(ინვესტორები არიან ტრენერები)  

ბარათები (შეაჯამეთ დღე, დაკვნა) – გარკვეული ტიპის უკუკავშირი

3. უპირატესობა ბაზარზე

4.უპირატესობა ბაზარზე

5. კონკურენტები და პარტნიორები

6. რეალიზაციის დრო

7. ხარჯები:

თქვენი ხარჯები (ხელფასები, მარკეტინგი, რეკლამა, ტრანსპორტირება, ზრდისთვის, 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევა და ა.შ.) 

პროდუქტის ფასი

რამდენი თანხა გჭირდებათ დააწყებად?
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ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 7

 ᲥᲠᲐᲣᲓᲤᲐᲜᲓᲘᲜᲒᲘ, ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ 
ᲡᲐᲒᲠᲐᲜᲢᲝ ᲓᲐ ᲡᲢᲐᲠᲢᲐᲞ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘ 

სესიის ბოლოს მონაწილეები:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

გაიგებენ  რისთვის შეიძლება მიიღონ დაფინანება? შეიტყობენ ფონდების 

მოძიების, როგორც ინვესტიციის მოძიების ერთ-ერთი ფორმის შესახებ? 

გაიგებენ რა ტიპის ადგილობრივი საგრანტო და სტარტაპ პროგრამები არსებობს 

მათ ქვეყანაში/რეგიონში? 

გაიგებენ, როგორ უნდა წარადგინონ მათი ბიზნეს იდეა პოტენციურ ინვესტორთან? 

გაიგებენ ზუსტად რას გულისხმობს ფონდების მოძიება: ქრაუდფანდინგი, 

სტარტაპი და ადგილობრივი გრანტები.  

გაიგებენ ფონდების მოძიების კრეატიულ მიდგომაზე  
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ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ:  2 ᲡᲐᲐᲗᲘ

გაიგებენ იმ ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შესახებ, რომელსაც დაფინანსების 

მოსაპოვებლად იყენებენ.  

გაიგებენ არსებული წარმატებული ქრაუდფანდინგის, ადგილობრივი გრანტებისა და 

სტარტაპების შემთხვევებზე 

შეძლებენ საკუთარ თავის, როგორც ანტრეპრენერების წარმოდგენას

ისწავლიან, როგორ უნდა მიიპყრონ რეგიონში არსებული ინვესტორების ყურადღება 

ლეპტოპი, პროექტორი, საკანცელარიო ნივთები,

ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:

ენერჯაიზერი.  შეხტი და გადმოხტი.

2) ფონდების მოძიების, გრანტებისა და სტარტაპების ზოგადი 

აღწერა (თეორიული ნაწილი).  

- Researchgate.net

- Crowdfunding.com

მოიყვანეთ ფონდების მოძიების, გრანტებისა და სტარტაპების 

წარმატებული მაგალითები (ზოგადი) 

- Forbs.com

- Quora.com

- Zapier.com

- Kickstarter.com

- Indiegogo.com

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://researchgate.net/
http://crowdfunding.com/
http://forbs.com/
http://quora.com/
http://zapier.com/
http://kickstarter.com/
http://indiegogo.com/
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შექმენით ჯგუფები, მიეცით თითოს 10 ფურცელი და სთხოვეთ ააგონ 

კოშკი. გამარჯვებული იქნება ის ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მაღალ კოშკს 

ააგებს (სავარჯიშოს მიზანია კოლექტიური მუშაობისა და რესურსების 

ეფექტურად გამოყენების მნიშვნელობის ჩვენება) 

შესვენება. 

მიეცით 5 წუთი მათი საკუთრი იდეების ინდივიდუალურად 

ჩამოყალიბებისთვის 

შეავსეთ ფორმა, შეარჩიეთ 5 საუკეთესო იდეა (მონაწილეთა 

კენჭისყრით), შექმენით ჯგუფები იდეების შემდგომი განვითარების 

მიზნით და ფონდების მოსაძიებლად. 

იდეების სიმულაცია /მეთოდის შერჩევა/ მსოფლიო კაფის მსგავსი 

https://be.course-planner-app.com/pdfs/44.pdf

ისაუბრეთ არსებულ რეგიონულ სტარტაპებსა და გრანტებზე 

ზოგადი უკუკავშირის პროცესი. 

იდეა

გჭირდებათ დაფინანსება თქვენი იდეის განხორციელებისათვის? 

არა დიახ

ფონდების მოძიება

ქრაუდფანდინგი

გრანტი

სტარტაპ პროგრამები



29

სწავლების მეთოდოლოგია

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲐᲕᲘ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 

www.crowdfunding.com

ენერჯაიზერი: მონადირე, მგელი და მოხუცი ქალი
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ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ 8

ᲘᲓᲔᲐ: 
ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲬᲐᲠᲕᲐᲓᲒᲘᲜᲝ ᲘᲡ (ᲤᲘᲩᲘᲜᲒᲘ)

სესიის ბოლოს მონაწილეს:

ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ: 

შეუძლია წარადგინოს და ეფექტურად ჩამოაყალიბოს თავისი იდეა (მოამზადოს ფიჩი)

ᲮᲐᲜᲒᲠᲫᲚᲘᲝᲑᲐ:  2.5 ᲡᲐᲐᲗᲘ 
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ლეპტოპი, პროექტორი, ფლიპჩარტები, მარკერები, ქაღალდი, შოკოლადი, 
როგორც ფული

ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:
ენერჯაიზერი/თამაში: პატარა, ვიცი, რომ გიყვარვარ…

ახენით, რა მიზანი აქვს თამაშს (ისე უნდა წარადგინოთ საკუთრი 

იდეა, რომ ადამიანს მოუნდეს გაღიმება და შენს ადგილზე ყოფნა. ეს 

არის ფიჩინგიც. 

რა არის ფიჩინგი (პრეზენტაცია) 

იხილეთ პრეზენტაციაში აქ 

ფიჩინგის მნიშვნელობა (დისკუსია) სთხოვეთ მონაწილეებს გასცენ 

პასუხი შემდეგ კითხვებს:

- რას ფიქრობთ: რატომაა ფიჩინგი მნიშვნელოვანი? 

- რა უნარები უნდა ჰქონდეთ სტარტაპერებს წარმატებული ფიჩის

მოსამზადებლად? 

ფიჩინგის მეთოდები (თეორია და აჩვენეთ სხვადასხვა მეთოდი)– 

აჩვენეთ ვიდეო რგოლი და შემდეგ განმარტეთ/აქცენტი გააკეთეთ 

ლიფტის მეთოდზე და მოკლედ მიმოიხილეთ სხვა მეთოდებიც 

- ლიფტის მეთოდი (ინსტრუქცია, ვიდეო 1:55-2:55 წუთი)

- (იხ. სხვა მეთოდები, BMW მეთოდი) 

სიმულაციური თამაში (ინვესტორი - იდეები): 

ამ სიმულაციური თამაშისათვის საჭიროა 3-4 მოხალისე, რომელიც იქნება ინვესტორი, 

დანარჩენი მონაწილეები უნდა დაიყოს 3-4 ჯგუფად და რომლებიც იქნებიან სტარტაპები. 

სტარტაპებმა უნდა მოიფიქრონ იდეა, პროდუქტი და წარადგინონ, იმისთვის, რომ 

https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
https://www.youtube.com/watch?v=P9t2I-rSpNg
https://techcrunch.com/sponsor/unlisted/how-to-pitch-your-startup-in-60-seconds-flat-and-why-you-need-to/
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დაარწმუნონ ინვესტორები, მათი და მათი სტარტაპის ფასეულობაში 

- ამოცანა ძნელია, ძალიან დაძაბული და ვენჩურული კაპიტალის

მოპოვებისთვის კონკურენციაც მაღალია.

ბოლოს ინვესტორებმა უნდა შეარჩიონ რომელ ჯგუფს რამდენ 

ინვესტიციას მისცემენ და რატომ  

- თამაშის აღწერა (3 ) 

- იდეების მომზადება (20 წუთი)

- იდეის წარდგენა ინვესტორისთვის (3 წუთი თითო ჯგუფს*4

ჯგუფი) (12 წუთი)

- ინვეტორების მიერ განხილვა დაწუთი შედეგები (10 წუთი)

- ტრენერების უკუკავშირი  (5 წუთი)

- სულ - 50 წუთი

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲔᲜᲔᲠᲯᲐᲘᲖᲔᲠᲘ:

პატარა, ვიცი, რომ გიყვარვარ….

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲐᲕᲘ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ: 

https://bit.ly/2Xv7gqP

https://bit.ly/1sCA4Yw

არჩევითი: მიაწოდეთ ინფორმაცია სადემონსტრაციო დღისთვის მზადების შესახებ 

(სთხოვეთ, წარუდგინონ მათი იდეა სხვა პირებს (მასწავლებლებს, სხვა ვინმეს) 

მომავალში) 

მთლიანი დღის უკუკავშირი 

მონაწილეებმა უნდა ჩამოწერონ პატარა ფურცლებზე: რა იყო 

მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა ახსოვთ და რას გამოიყენებენ 

მომავალში 
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Strumenti per promuovere l’imprenditoria giovanile

Cilento Youth Union
www.facebook.com/youcilento/
cilentoyu@gmail.com 
+393883092055
Rofrano, Campania, Italy

Adefis Youth International  
www.facebook.com/adefisjuventud/
Adefis.juventud.internacional@gmail.com
+34655179805
Las Rozas De Madrid, Spain

Armenian Progressive Youth (APY)
www.apy.am
apy@apy.am
+ 37491596235
Yerevan, Armenia

Youth Alliance AISI
www.aisigeorgia.com
info@aisigeorgia.com
+995 599 41 41 81
Telavi, Georgia

www.youngentrepreneurs.eu

YOUNG ENTREPRENEURS
FOR COMMUNITY GROWTH

GEORGIA ITAlY UKRAINE

MOLDOVA SPAIN ARMENIA 

“PORUCH” NGO
www.poruch.ua
info@poruch.ua
+380442767197
Kyiv, Ukraine

CREATORII
www.creatorii.md
mail.creatorii@gmail.com
+37360005004
Ungheni, Moldova




