
 

 

 

 

 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი 

საბაკალავრო საფეხური 

სილაბუსი 
 

1. სასწავლო 

კურსის 

დასახელება 

მწვანე მეწარმეობის პრაქტიკული კურსი 

 

2. სასწავლო 

კურსის 

დასახელება 

ინგლისურ ენაზე  

Green Entrepreneurship in Practice 

3. სასწავლო 

კურსის 

ხანგრძლივობა 

1 სემესტრი 

4. კრედიტების 

რაოდენობა 

6 კრედიტი 

5. საათების 

განაწილება 

 

 

საკონტაქტო საათების რაოდენობა: 32 საათი  

ლექცია - 14 საათი; 

პრაქტიკული მუშაობა - 14 საათი (პრაქტიკული დავალებების წარდგენა: 4.30 საათი, 

პრაქტიკული მუშაობა ადგილზე: 9.30 საათი); 

შუალედური გამოცდა - 2 საათი; 

დასკვნითი გამოცდა - 2 საათი. 

დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის: 118 საათი  

6. ლექტორი თეა მხეიძე, მოწვეული ლექტორი 

ელ.ფოსტა: mkheidzetea@gmail.com  

 

შენიშვნა: სტუდენტებთან საკონსულტაციო საათები/აუდიტორია შეთანხმდება 
სემესტრის დასაწყისში და სტუდენტებს ეცნობებათ არგუსის საშუალებით. 

7. სასწავლო 

კურსზე 

დაშვების 

წინაპირობები 

 

მეწარმეობა 

8. სწავლების 

მეთოდები 

 ინტერაქციული ლექცია; 

 პრეზენტაცია; 

 დემონსტრირების მეთოდი; 

 შემთხვევის ანალიზი;  

 პროექტული სწავლება; 

 სწავლა კეთებით მეთოდი; 
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 პრაქტიკული მუშაობა; 

 ჯგუფური მუშაობა; 

 გონებრივი იერიში; 

 თვითრეფლექსიის მეთოდი; 

 მენტორინგი და ქოუჩინგის მეთოდი. 

    

9. სასწავლო 

კურსის მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:  

 მისცეს მწვანე მეწარმეობის შესახებ არსებული ძირითადი თეორიებისა და 

საკითხების ფართო და ბაზისური ცოდნა;  

 დაანახოს პრაქტიკაში მწვანე მეწარმეობის კონცეფცია, მიმართულებები და 

შესაძლებლობები;  

 განუვითაროს მწვანე მეწარმეობის კუთხით სამეწარმეო აზროვნება და 

მეწარმისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;  

 მისცეს შესაძლებლობა პრაქტიკაში გამოსცადოს და რეალურად გაიაროს იდეის 

გენერირებიდან მის განვითარებამდე მწვანე სტრატპის ჩამოყალიბების 

პროცესი. 

 

პრაქტიკული კურსის მიმდინარეობისას სტუდენტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას 

მწვანე მეწარმეობის შესახებ და შეძლებენ პრაქტიკულად შექმნან და დატესტონ 

თავიანთი მწვანე სამეწარმეო იდეები. 

 

კურსის დროს სტუდენტები პრაქტიკულად იმუშავებენ ილიაუნის სამეწარმეო 

ეკოსისტემის ხელშემწყობი სტრუქტურების ბაზაზე: პრეაქსელერატორი Zoom-out და 

სამეწარმეო ინოვაციების ლაბორატორია Fab Lab. ასევე კურსი ხორციელდება CENN-ის 

პროგრამასთან EU4Youth - „საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოციალური 

მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება (SEED) მწვანე ზრდისთვის“ პარტნიორობით. 

ყოველივე ეს, ხელს შეუწყობს სტუდენტებს კურსის ფარგელბში გაეცნონ მწვანე 

მეწარმეობის ეკოსისტემაში არსებული ძირითადი აქტორები და შესაძლებლობები და 

გამოიყენონ საკუთარი ინოვაციური/კრეატიული მწვანე ბიზნეს იდეების რეალურ 

სტარტაპად გარდაქმნისთვის.  

10. ძირითადი 

თემები 

 მეწარმეობა, მწვანე ეკონომიკა და მწვანე მეწარმეობა; 

 მწვანე სტარტაპების ეკოსისტემა გლობალურად და ეროვნულ დონეზე; 

 ბუნებრივი სისტემები (natural systems), გარემო და არსებული გამოწვევები; 

 მდგრადობის კონცეფცია და მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs); 

 მწვანე ანტრეპრენერები და რატომ მსურს გავხდე მწვანე მეწარმე;  

 მწვანე მეწარმეობის მიმართულებები: ცირკულარული ეკონომიკა და რესურსების 

მდგარდი და პასუხისმგებლიანი მოხმარება, waste management, კლიმატის 

ცვლილებები, განახლებადი ენერგია, წყალი და სანიტარია, მდგრადი და ჭკვიანი 

ქალაქები; 

 მწვანე სტარტაპ იდეების გენერირება და ფორმულირება სხვადასხვა სამეწარმეო 

მეთოდებით: Design thinking, სამეწარმეო ლოგიკა (Causation, Effectuation, Bricolage), 

იდეების გენერირების ტექნიკები, NABC მეთოდი და სხვა; 
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 მწვანე სტარტაპ იდეის ვალიდაცია, ბაზრისა და კონკურენტების ანალიზი, MVP, 

ტესტირება და პივოტი; 

 მწვანე ბიზნეს მოდელის ტილო (კანვასი) და მწვანე ბიზნეს მოდელები; 

 მწვანე სტარტაპის გავლენის განსაზღვრა, შეფასება და მართვა, პროცესების 

„გამწვანება“; 

 ზრდა და მასშტაბზე გასვლა; 

 მწვანე სტრატაპ ინვესტიცია; 

 ბიზნეს გეგმა და პიჩი. 

11. სწავლის 

შედეგები და 

კომპეტენციები  

 

სასწავლო კურსის წარმატებით დასრულების შედეგად, სტუდენტს განვითარებული აქვს 
შემდეგი: 
 

ცოდნა: 

სტუდენტმა იცის და ფლობს ძირითად ინფორმაციას გარემოსდაცვითი პრობლემების, 

მდგრადობის, მწვანე მეწარმეობის კონცეფციის მნიშვნელობისა და შესაძლებლობების, 

კონკრეტული მაგალითების, მწვანე სტარტაპ იდეის გენერირებისა და 

განვითარებისთვის საჭირო ნაბიჯების შესახებ.  

 

დამოკიდებულება და გაცნობიერება: 

სტუდენტი: 
 აცნობიერებს ძირითად გარემოსდაცვით პრობლემებს, როგორც ეროვნულ, ასევე 

გლობალურ დონეზე და მათი მოგვარების მნიშვნელობას; 

 ხედავს შესაძლებლობას გარემოსდაცვითი პრობლემა აქციოს ბიზნეს/სტარტაპ 

იდეად და შექმნას მწვანე ბიზნეს მოდელი. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია: 
 მწვანე სტარტაპ/ბიზნეს იდეის გენერირება;  
 იდეის გარშემო საჭირო გუნდის ფორმირება და ფუნქცია-მოვალეობების 

დელეგირება; 
 იდეის გარშემო ბაზრისა და კონკურენტების ანალიზი და შედეგების 

გათვალისწინება სტარტაპის განვითარების პროცესში; 
 მწვანე იდეისთვის MVP შექმნა, ვალიდაცია, პივოტი; 
 მწვანე სტარტაპისთვის ბიზნეს მოდელის შემუშავება; 
 მწვანე სტარტაპის გავლენის შეფასების განსაზღვრა და დაგეგმვა; 
 სატრატპისა თუ არსებული ბიზნესების პროცესების „გამწვანების“ გეგმის 

შემუშავება; 
 ბიზნეს გეგმის დაწერა და პიჩ დეკის მომზადება; 
 ზრდისა და გაფართოების პერსპექტივების გაანალიზება და სტრატეგიის დაგეგმვა; 
 დაფინანსების მოპოვების სხვადასხვა გზის განსაზღვრა. 
 

კომუნიკაციის უნარი 

სტუდენტს: 
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 შეუძლია ბიზნეს იდეის ეფექტური პრეზენტაცია, კერძოდ, სრულყოფილი პიჩ 

დეკის (pitch deck) მომზადება და  პოტენციურ ინვესტორებთან ეფექტური 

პრეზენტაციის (პიჩის) გაკეთება; 

 შეუძლია საკუთარი არგუმენტირებული პოზიციის პოტენციურ მომხმარებლებსა 

და ინვესტორებთან წარდგენა;  

 გამომუშავებული აქვს გუნდური მუშაობის, გუნდის შიგნით როლების 

გადანაწილებისა და გუნდის წევრებთან ეფექტური კომუნიკაციის უნარები. 

 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია:  
 მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავება, ანალიზი  და ვალიდური დასკვნების 

გაკეთება.   

 

სწავლის უნარი 

სტუდენტს: 
 აქვს განვითარებული ავტონომიური სწავლის უნარი - მეწარმოების პრაქტიკული 

უნარების განვითარებისთვის საკუთარი საჭიროებების განსაზღვრა.  

 
ღირებულებები 

სტუდენტი: 
 აცნობიერებს პროფესიული ეთიკის ნორმებს და მოქმედებს მის შესაბამისად; 

 შეუძლია განსხვავებული აუდიტორიის ღირებულებებისა და შეხედულებების 

პატივისცემა და გათვალისწინება სამეწარმეო პროცესში. 

12. შეფასების წესი  სასწავლო კომპონენტის შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი სისტემით: 

(A) 91-100 ფრიადი 

(B) 81-90 ძალიან კარგი 

(C) 71-80 კარგი 

(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი  

(E) 51-60 საკმარისი  

(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

(F) 0-40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შეფასება:  

ფორმა კომპონენტები ზღვარი 

პრაქტიკული 

მუშაობა და 

პრაქტიკული 

დავალებები 

სულ 46 ქულა 

1. პრაქტიკულ სამუშაოებში აქტიურობა 

- 5 ქულა 

2. ქვიზი - 5 ქულა 

3. პრაქტიკული დავალება 1: იდეის 

პრეზენტაცია - 10 ქულა 

16 ქულა 
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4. პრაქტიკული დავალება 2: იდეის 

ვალიდაცია (მომხმარებელთა 

გამოკითხვა, ბაზრისა და 

კონკურენტების ანალიზი) და 

ფასეული შეთავაზების ჩამოყალიბება 

- 10 ქულა 

5. პრაქტიკული დავალება 3: 

პროტოტიპი, ვალიდაცია და პივოტ - 

10 ქულა 

6. პრაქტიკული დავალება 4: გარემოზე 

ზეგავლენის შეფასება და დაგეგმვა- 6 

ქულა 

 

შენიშვნა: სტუდენტები დაყოფილი არიან 
გუნდებად და კურსის განმავლობაში 
მუშაობენ მწვანე სტარტპ იდეაზე გუნდებში. 
ეს გუნდები წარადგენენ თითოეულ 
პრაქტიკულ დავალებას (გარდა ქვიზისა, 
რომელიც არის ინდივიდუალური სამუშაო) 
 

შუალედური 

შეფასება 

 შუალედური გამოცდა - მწვანე 

სტარტაპ იდეებზე ბიზნეს მოდელის 

პრეზენტაცია - 20 ქულა; 

 7  ქულა 

დასკვნითი 

შეფასება 

 დასკვნითი  გამოცდა - მწვანე 

სტარტაპ იდეების პრეზენტაცია დემო 

დღეზე და ბიზნეს გეგმა -  34 ქულა  

12 ქულა 

ჯამი 100 ქულა   

დასკვნით გამოცდაზე გასვლა ყველა სტუდენტისთვის სავალდებულოა!  

 

ძირითადი შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება და წარდგენა, 

ჯგუფური პროექტის პრეზენტაცია.  

 

 

1. პრაქტიულ საქმიანობაში ჩართულობა - 5 ქულა 

აქტიურობის კომპონენტის ფარგლებში, სტუდენტები ფასდებიან ადგილზე 
პრაქტიკულ მუშაობაში ჩართულობის ხარისხის მიხედვით. კერძოდ, სტუდენტებს 
მოეთხოვებათ მონაწილეობა მიიღონ ყველა პრაქტიკულ სამუშაოში, რომელსაც 
სემესტრის განმავლობაში კურსი ითვალისწინებს ადგილზე შესასრულებლად.  
 

 

შეფასების კრიტერიუმები მიღებული 

ქულა 

მაქს. 

ქულა 

სტუდენტის მონაწილეობა/ჩართულობა პრაქტიკულ 

სამუშაობში 

 5 
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შეფასება:  

სტუდენტი 

ჩაერთო 

ყველა 

პრაქტიკულ 

სამუშაოში 

სტუდენტი 

ჩაერთო 

პრაქტიკული 

სამუშაოების 

უმეტესობაში 

სტუდენტი 

ჩაერთო 

პრაქტიკული 

სამუშაოების 

ნახევარში 

სტუდენტი 

ჩაერთო 

რამდენიმე 

პრაქტიკულ 

სამუშაოში 

სტუდენტი არ 

გამოცხადებუ

ლა არცერთ 

პრაქტიკულ 

სამუშაოზე 

5 4-3 2 1 0 

 

 

2. ქვიზი - 5 ქულა  

კურსის მიმდინარეობისას სტუდენტი ვალდებულია შეასრულოს 1 ქვიზი, რომელიც 
ფასდება 5 ქულით. ქვიზში მოცემული იქნება განვლილი მასალიდან თეორიული 
საკითხები და სიტუაციური ამოცანები. 
 
ქვიზის შესრულების ხარისხი შეფასებული იქნება შემდეგი კრიტერიუმების თანახმად: 
  

ქვიზი შესრულებულია სრულად და უნაკლოდ. სიტუაციური ამოცანები 

გაანალიზებულია სწორად. თეორიულ საკითხებზე პასუხები ზუსტად და 

ამომწურავად არის გაცემული. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 

განვლილ მასალას. 

5 

ქვიზი შესრულებულია სრულად, თუმცა შეკვეცილი. არსებითი შეცდომა 

არ არის, თუმცა იკვეთება წვრილმანი ხარვეზები. სტუდენტი კარგად 

ფლობს კურსით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას. 

4 

ქვიზის პასუხი არასრულია, აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. 

სტუდენტი ნაწილობრივ ფლობს კურსით გათვალისწინებულ განვლილ 

მასალას. 

3 

ქვიზის შესრულების ხარისხი არ არის დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ 

დაფიქსირებულია საკითხისადმი არსებითი ხედვა. 
2 

ქვიზის შესრულების ხარისხი არ არის დამაკმაყოფილებელი. 

საკითხისადმი დაფიქსირებულია მწირი ხედვა და ინტერესი. 
1 

ქვიზი არ არის შესრულებული. 0 

 

 

3. პრაქტიკული დავალება 1: იდეის წადგენა – 10 ქულა 

კურსის ფორმატი ითვალისწინებს სტუდენტის შეფასებას 4 პრაქტიკული დავალების 
საფუძველზე გუნდური პრეზენტაციის წარდგენის ფორმით. პირველი გუნდური 
პრეზენტაციის ფარგლებში, სტუდენტებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი მწვანე ბიზნეს 
იდეა. 
 

შეფასების კრიტერიუმები ჯგუფისთვის  მიღებული 

ქულა 

მაქს. 

ქულა 
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პრობლემის/საჭიროების რელევანტურობა  2 

იდეის მკაფიოდ ჩამოყალიბება და განხორციელებადობა  2 

სარგებელი მომხმარებლისა და გარემოსთვის  2 

იდეის ინოვაციურობა კონკურენტებთან შედარებით  2 

აუდიტორიის შეკითხვებზე ამომწურავი და 

სრულყოფილი პასუხი (ინდივიდუალური შეფასება) 

 2 

 

 

შეფასება:  

ძალიან 

კარგი 

კარგი მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით 

დამაკმაყოფ

ილებელი 

მიუღებელი/ 

პრეზენტაცია არ არის 

წარმოდგენილი 

2 1.5 1 0.5 0 

 

 

4. პრაქტიკული დავალება 2: იდეის ვალიდაცია (მომხმარებელთა გამოკითხვა, 

ბაზრისა და კონკურენტების ანალიზი) და ფასეული შეთავაზების ჩამოყალიბება 

- 10 ქულა 

კურსის ფორმატი ითვალისწინებს სტუდენტის შეფასებას 4 პრაქტიკული დავალების 
საფუძველზე გუნდური პრეზენტაციის წარდგენის ფორმით. მეორე გუნდური 
პრეზენტაციის ფარგლებში, სტუდენტებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი მწვანე ბიზნეს 
იდეის ირგვლივ იდეის ვალიდაციის შედეგები მომხმარებელთა გამოკითხვის, ბაზრისა 
და კონკურენტების ანალიზი საფუძველზე და შესააბამისად, ჩამოყალიბებული 
ფასეული შეთავაზება. 
 

შეფასების კრიტერიუმები ჯგუფისთვის  მიღებული 

ქულა 

მაქს. 

ქულა 

მომხმარებელთა ანალიზი: სეგმენტაცია და სამიზნე 

ჯგუფის არჩევა, მომხმარებელთა გამოკითხვის ფორმა 

და შედეგები 

 2 

ბაზრის საჭიროებებისა და პოტენციალის ანალიზი  2 

კონკურენტების ანალიზი და კონკურენტული 

უპირატესობა 

 2 

იდეის ვალიდაციის შედეგი და ფასეული შეთავაზების 

ფორმულირება 

 2 

აუდიტორიის შეკითხვებზე ამომწურავი და 

სრულყოფილი პასუხი (ინდივიდუალური შეფასება) 

 2 

 

 

შეფასება:  
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ძალიან 

კარგი 

კარგი მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით 

დამაკმაყოფ

ილებელი 

მიუღებელი/ 

პრეზენტაცია არ არის 

წარმოდგენილი 

2 1.5 1 0.5 0 

 

 

5. პრაქტიკული დავალება 3: პროტოტიპი/MVP, ტესტირების შედეგები და პივოტი 

საჭიროებისამებრ – 10 ქულა 

კურსის ფორმატი ითვალისწინებს სტუდენტის შეფასებას 4 პრაქტიკული დავალების 
საფუძველზე გუნდური პრეზენტაციის წარდგენის ფორმით. მესამე გუნდური 
პრეზენტაციის ფარგლებში, სტუდენტებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი მწვანე ბიზნეს 
იდეის პროტოტიპი/MVP,  ტესტირების შედეგები და პივოტი საჭიროებისამებრ.  
 

შეფასების კრიტერიუმები ჯგუფისთვის  მიღებული 

ქულა 

მაქს. 

ქულა 

პროტოტიპის შესაბამისობა იდეასთან   2 

პროტოტიპის ვიზუალური და ტექნიკური 

გამართულობა 

 2 

პროტოტიპის ტესტირებისა და ვალიდაციის მეთოდი  2 

ტესტირების შედეგები და პივოტი საჭიროებისამებრ  2 

აუდიტორიის შეკითხვებზე ამომწურავი და 

სრულყოფილი პასუხი (ინდივიდუალური შეფასება) 

 2 

 

შეფასება:  

ძალიან 

კარგი 

კარგი მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით 

დამაკმაყოფ

ილებელი 

მიუღებელი/ 

პრეზენტაცია არ არის 

წარმოდგენილი 

2 1.5 1 0.5 0 

 

 

6. პრაქტიკული დავალება 4: გარემოზე ზეგავლენის შეფასება – 6 ქულა 

კურსის ფორმატი ითვალისწინებს სტუდენტის შეფასებას 4 პრაქტიკული დავალების 
საფუძველზე გუნდური პრეზენტაციის წარდგენის ფორმით. მეოთხე გუნდური 
პრეზენტაციის ფარგლებში, სტუდენტებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი მწვანე ბიზნეს 
იდეის გარემოზე ზეგავლენის შეფასება და პროცესების „გამწვანების“ ხედვა.  
 

შეფასების კრიტერიუმები ჯგუფისთვის  მიღებული 

ქულა 

მაქს. 

ქულა 

ბიზნეს იდეის გარემოზე დადებითი გავლენა  2 

პროცესების „გამწვანების“ ხედვა  2 

აუდიტორიის შეკითხვებზე ამომწურავი და 

სრულყოფილი პასუხი (ინდივიდუალური შეფასება) 

 2 
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შეფასება:  

ძალიან 

კარგი 

კარგი მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით 

დამაკმაყოფ

ილებელი 

მიუღებელი/ 

პრეზენტაცია არ არის 

წარმოდგენილი 

2 1.5 1 0.5 0 

 

 

7. შუალედური გამოცდა: ბიზნეს მოდელის წარდგენა – 20 ქულა 

კურსის შუაში მოხდება სტუდენტების შეფასება შუალედური გამოცდის სახით. 
სტუდენტებმა გუნდურად უნდა წარადგინონ საკუთარი მწვანე ბიზნეს იდეისათვის 
შერჩეული ბიზნეს მოდელი პრეზენტაციის სახით. 
 

შეფასების კრიტერიუმები ჯგუფისთვის  მიღებული 

ქულა 

მაქს. 

ქულა 

მომხმარებლის სეგმენტი, ფასეული შეთავაზება, 

სადისტრუბიციო არხები და მომხმარებელთან 

ურთიერთობა 

 4 

ძირითადი რესურსები, აქტივობები და პარტნიორები  4 

შემოსავლების და ხარჯების მოდელის შესაბამისობა 

ბიზნესთან 

 4 

ბიზნეს მოდელის გარემოზე ზეგავლენისა და 

მდგრადობის ხარისხი 

 4 

აუდიტორიის შეკითხვებზე ამომწურავი და 

სრულყოფილი პასუხი (ინდივიდუალური შეფასება) 

 4 

 

შეფასება:  

ძალიან 

კარგი 

კარგი მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით 

დამაკმაყოფ

ილებელი 

მიუღებელი/ 

პრეზენტაცია არ არის 

წარმოდგენილი 

4 3 2 1 0 

 

 

 

8. დასკვნითი შეფასება: მწვანე სტარტაპ იდეის გაპიჩვა და ბიზნეს გეგმის წარდგენა 

- 34 ქულა  

 

დასკვნითი გამოცდა იქნება შემდეგი: სასწავლო კურსის დასასრულს გაიმართება DEMO 
დღე, სადაც სტუდენტებმა  დასრულებული მწვანე ბიზნეს იდეები და MVP უნდა 
წარუდგინონ სპეციალურად შექმნილ ჟიურის. ასევე სტუდენტებმა უნდა წარადგინონ 
მწვანე ბიზნეს იდეების ბიზნეს გეგმა.  
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ჟიურის შემადგენლობაში იქნებიან: ბიზნეს სკოლის აკადემიური პერსონალი, 
საქართველოში მწვანე მეწარმეობის ეკოსისტემის აქტორები, CENN წარმომადგენლები.  
 
ჟიურის მიერ მოხდება პიჩებისა და პიჩ დეკის შეფასება. ხოლო ლექტორის მიერ 
მოხდება ბიზნეს გეგმის შეფასება.  
 
ჟიურისა და ლექტორის მიერ სტუდენტების შეფასება მოხდება ჯამში მაქსიმუმ 34 
ქულით (ბიზნეს გეგმა - 16 ქულა, პიჩი და პიჩ დეკი - 18 ქულა), შემდეგი კრიტერიუმების 
მიხედვით: 
 

შეფასების კრიტერიუმები ჯგუფისთვის მიღებ

ული 

ქულა 

ბიზნეს 

გეგმა 

(მაქს 

ქულა) 

მიღებ

ული 

ქულა 

პიჩი 

(მაქს 

ქულა)  

იდეის რელევანტურობა: პასუხობს აქტუალურ 

პრობლემას და მწვანე მეწარმეობასთან არის 

კავშირში, მომხმარებელთა ანალიზი 

 2  2 

ბაზრის პოტენციალი: ბაზრისა და 

კონკურენტების ანალიზი, კონკურენტული 

უპირატესობა 

 2  2 

ბიზნეს პოტენციალი: ბიზნეს მოდელის 

სისრულე, მარკეტინგი და ფინანსები 

 2  2 

გარემოზე ზეგავლენის პოტენციალი: ბიზნეს 

იდეის გარემოსა და მდგრადი განვითარების 

მიზნებზე ზეგავლენის შეფასება და დაგეგმვა 

 2  2 

იდეის ინოვაციურობის პოტენციალი: იდეის, 

ტექნოლოგიის ან ბიზნეს მოდელის 

ინოვაციურობა 

 2  2 

MVP -ის დემო ვერსია და შესაბამისობა 

იდეასთან 

 0  2 

სტარტაპის ზრდისა და მაშტაბზე გასვლის 

სტრატეგია, განვითარების ხედვა და 

დაფინანსების მოძიების გზები 

 2  2 

პიჩის და პიჩ დეკის ხარისხი მთლიანობაში, 

დროის მართვა 

 0  2 

ბიზნეს გეგმა მთლიანობაში  2  0 

გუნდური მუშაობა: როლების გადანაწილება 

და გუნდურობა 

 2  2 

სულ  16  18 

 

 

შეფასება:  
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ძალიან 

კარგი 

კარგი მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით 

დამაკმაყოფ

ილებელი 

მიუღებელი/ 

პრეზენტაცია არ არის 

წარმოდგენილი 

2 1.5 1 0.5 0 

 

 

13. ლიტერატურა 

და სხვა 

რესურსები 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. ლექტორის მიერ მომზადებული რიდერები. 

2. CENN -ის მიერ მომზადებული საკითხავი მასალები და პუბლიკაციები. 

3. წარმატებული სტარტაპი, ერიკ რისი, გამომცემლობა პალიტრა L, 2018. 

4. როგორ შექვმნათ ბიზნეს მოდელი, ალექსანდერ ოსტერვალდერი და ივ პინიე, 

გამომცემლობა პალიტრა L, 2019.  

 

 

დამხმარე რესურსები: 

1. ClimateLaunchpad Workbook, Joachim Blazer, Chrétien Herben, Frans Nauta, Hans 

Westerhof, Climate-KIC, 2020. 

2. Green Enterepreneur Handbook, The guide to building and growing a green and clean 

business, Eric Koester, CRC Press, 2017, 

https://books.google.ge/books?id=njuhFPrsHk8C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=green+ent

repreneurship+curiculum&source=bl&ots=mRdoROzkQY&sig=ACfU3U3b7FMonn0n

Tn0Fv4VcjdRYi0AsLQ&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwihxcrrpv_nAhUH2aQKHVRlAb

YQ6AEwEnoECAsQAQ#v=onepage&q=green%20entrepreneurship%20curiculum&f=f

alse 

3. Green business booklet, Eva Majurin, ILO International Labour Organization 2017. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

ifp_seed/documents/publication/wcms_555274.pdf 

4. EU Circular Economy Action Plan, European Commission – Circular Economy 

Package. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

5. Coursera course: Driving business towards the Sustainable Development Goals, offered 

by Erasmus University Rotterdam, 

https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness/home/week/3 

6. The GET-UP Project, The green entrepreneurship training, https://www.green-

entrepreneurship.online/ 

7. ClimateLaunchpad, World’s largest green business ideas competition, 

https://climatelaunchpad.org/ 

8. Innovation Network in Water and Energy field, https://winwater.se/ , 

https://winenergy.nu/ 

9. საქპატენტი, http://www.sakpatenti.gov.ge/ka/ 

10. Entrepreneurship.com  

11. Businessinsider.com  

 

შენიშვნა: სასწავლო კურსი ხორციელდება CENN-ის პროგრამასთან „EU4Youth: 
სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება მწვანე ზრდისთვის” 

https://books.google.ge/books?id=njuhFPrsHk8C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=green+entrepreneurship+curiculum&source=bl&ots=mRdoROzkQY&sig=ACfU3U3b7FMonn0nTn0Fv4VcjdRYi0AsLQ&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwihxcrrpv_nAhUH2aQKHVRlAbYQ6AEwEnoECAsQAQ#v=onepage&q=green%20entrepreneurship%20curiculum&f=false
https://books.google.ge/books?id=njuhFPrsHk8C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=green+entrepreneurship+curiculum&source=bl&ots=mRdoROzkQY&sig=ACfU3U3b7FMonn0nTn0Fv4VcjdRYi0AsLQ&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwihxcrrpv_nAhUH2aQKHVRlAbYQ6AEwEnoECAsQAQ#v=onepage&q=green%20entrepreneurship%20curiculum&f=false
https://books.google.ge/books?id=njuhFPrsHk8C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=green+entrepreneurship+curiculum&source=bl&ots=mRdoROzkQY&sig=ACfU3U3b7FMonn0nTn0Fv4VcjdRYi0AsLQ&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwihxcrrpv_nAhUH2aQKHVRlAbYQ6AEwEnoECAsQAQ#v=onepage&q=green%20entrepreneurship%20curiculum&f=false
https://books.google.ge/books?id=njuhFPrsHk8C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=green+entrepreneurship+curiculum&source=bl&ots=mRdoROzkQY&sig=ACfU3U3b7FMonn0nTn0Fv4VcjdRYi0AsLQ&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwihxcrrpv_nAhUH2aQKHVRlAbYQ6AEwEnoECAsQAQ#v=onepage&q=green%20entrepreneurship%20curiculum&f=false
https://books.google.ge/books?id=njuhFPrsHk8C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=green+entrepreneurship+curiculum&source=bl&ots=mRdoROzkQY&sig=ACfU3U3b7FMonn0nTn0Fv4VcjdRYi0AsLQ&hl=ka&sa=X&ved=2ahUKEwihxcrrpv_nAhUH2aQKHVRlAbYQ6AEwEnoECAsQAQ#v=onepage&q=green%20entrepreneurship%20curiculum&f=false
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_555274.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_555274.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness/home/week/3
https://www.green-entrepreneurship.online/
https://www.green-entrepreneurship.online/
https://climatelaunchpad.org/
https://winwater.se/
https://winenergy.nu/
http://www.sakpatenti.gov.ge/ka/
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თანამშრომლობით და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პრეაქსელატორ Zoom-out 
და სამეწარმეო ინოვაციების ლაბორატორია Fab Lab-ის ბაზაზე. 

14. თემატიკა 

კვირების 

მიხედვით 

 

 

   კვირა  მეცადინეობის 

ფორმა 

თემა/აქტივობა ლიტერატურა 

                                       მოდული I- მწვანე მეწარმეობა და მწვანე ეკონომიკა, იდეების გენერირება და განვითარება, 

გუნდებად ფორმირება 

 

1 

ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ.  

 კურსის სილაბუსის, სალექციო 

თემატიკისა და შეფასების სისტემის 

გაცნობა;  

 რა არის მეწარმეობა, მწვანე ეკონომიკა და 

მწვანე მეწარმეობა 

 ბუნებრივი სისტემები (natural systems), 

გარემო და არსებული გამოწვევები 

 მწვანე სტარატპ ეკოსისტემა და 

შესაძლებლობები გლობალურად და 

ეროვნულ დონეზე 

 

პრაქტიკული: მწვანე სტარტაპის ქეისის 

განხილვა. 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

CENN -ის მიერ 

მომზადებული 

საკითხავი 

მასალები და 

პუბლიკაციები 

 

2 

ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მდგრადობის კონცეფცია და მწვანე 

სტარტპ შესაძლებლებლობები 

 მდგრადი განვითარების მიზნები 

 მწვანე ანტრეპრენები, თვისებები, 

უნარები და ღირებულებები 

 

პრაქტიკული: რატომ მსურს გავხდე მწვანე 

ანტრეპრენერი, საკუთარი უნარების შეფასება; 

იდეების გენერირება სამეწარმეო ლოგიკის 

(Effectuation, Bricolage) საფუძველზე.  

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

CENN-ის მიერ 

მომზადებული 

საკითხავი 

მასალები და 

პუბლიკაციები 

 

3 

ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მწვანე მეწარმეობის მიმართულებები: 

ცირკულარული ეკონომიკა, რესურსების 

მდგრადი და პასუხისმგებლიანი 

მოხმარება და წარმოება, waste 

management. 

 

პრაქტიკული მუშაობა: მოწვეული სტუმარი ამ 

მიმართულების სტარტაპ დამფუძნებელი; 

იდეების გენერირება კრეატივის ტექნიკების 

მიხედვით. 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

CENN-ის მიერ 

მომზადებული 

საკითხავი 

მასალები და 

პუბლიკაციები 
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4 

ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მწვანე მეწარმეობის მიმართულებები: 

კლიმატის ცვლილება. 

 მწვანე მეწარმეობის მიმართულებები:  

მდგრადი ქალაქები და საზოგადოებები, 

ჭკვიანი ქალაქები. 

 

პრატიკული: იდეების გენერირება დიზაინ 

აზროვნების ტექნიკებით. 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

CENN-ის მიერ 

მომზადებული 

საკითხავი 

მასალები და 

პუბლიკაციები 

 

5 

ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მწვანე მეწარმეობის მიმართულებები: 

განახლებადი ენერგია, წყალი და 

სანიტარია. 

 

პრაქტიკული დავალება 1: გუნდებად 
ფორმირება და იდეების წარდგენა, რაზეც 
იმუშავებენ სემესტრის განმავლობაში.  
 
გუნდების ფორმირება მოხდება ილიაუნის  
პრეაქსელერატორის Zoom-out და Fab Lab-
მენტორების დახამერებით. 
 

 ქვიზი: განვლილი მასალის ცოდნის 

შეფასება. 

 პრაქტიკული: იდეების განვითარება 

NABC მეთოდით. 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

CENN-ის მიერ 

მომზადებული 

საკითხავი 

მასალები და 

პუბლიკაციები 

                                    მოდული II - იდეის ვალიდაცია, ბაზრისა და კონკურენტების ანალიზი, MVP და ტესტირება, 

პივოტი 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მომხმარებელთა სეგმენტაცია და 

მომხმარებლის აღმოჩენა; 

 მომხმარებელთა გამოკითხვა; 

 ბაზრისა და კონკურენტების ანალიზი; 

 იდეის ვალიდაცია და ფასეული 

შეთავაზების ფორმულირება. 

 
პრაქტიკული დავალება 2: მომხმარებელთა 
გამოკითხვა, ბაზრისა და კონკურენტების 
ანალიზი, იდეის ვალიდაცია და ფასეული 
შეთავაზების ფორმულირება.  
 

პრაქტიკული დავალება 1-ის წარდგენა და 

შეფასება: I მოდულში მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე გუნდების მიერ მწვანე ბიზნეს 

იდეების წარდგენა, რაზეც იმუშავებენ მთელი 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 



 

 
 

     14 
 

კურსის განმავლობაში, როგორც მწვანე სტარტაპ 

პროექტზე. 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მწვანე ბიზნეს იდეაზე Lean Methodology-

ის მორგება; 

 MVP შექმნა; 

 ტესტირება.  

 

პრაქტიკული დავალება 3: მწვანე ბიზნეს 
იდეაზე MVP შექმნა და დატესტვა, ვალიდაცია 
და პივოტი.  
 

პრაქტიკული დავალება 2-ის წარდგენა და 

შეფასება: მომხმარებელთა გამოკითხვის 

შედეგები, ბაზრისა და კონკურეტების ანალიზი, 

იდეის ვალიდაცია და ფასეული შეთავაზების 

ფორმულირება. 

 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

წარმატებული 

სტარტაპი, ერიკ 

რისი, 

გამომცემლობა 

პალიტრა L, 2018. 

 

                                 მოდული III - მწვანე ბიზნეს მოდელები და ბიზნეს მოდელის შემუშავება 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მწვანე ბიზნეს მოდელები და მწვანე 

ბიზნეს მოდელის ტილო (კანვასი) 

 

პრაქტიკული: ბიზნეს მოდელის შემუშავება 

საკუთარ მწვანე ბიზნეს იდეაზე.  

 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

 

როგორ შევქმნათ 

ბიზნეს მოდელი, 

ა. 

ოსტერვალდერი 

და ი. პინიე.  
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მარკეტინგი მწვანე ბიზნესისთვის 

 მწვანე ბიზნესის ინტელექტუალური 

საკუთრების სტრატეგია 

 

პრაქტიკული დავალება 3-ის წარდგენა და 

შეფასება: MVP -ის წარდგენა და ვალიდაციის 

შედეგები. 

 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 შემოსავლის წყაროები და ფინანსები 

მწვანე ბიზნესისთვის 

 

პრაქტიკული: საკუთარ მწვანე იდეებზე 

შემოსავლის, ფინანსებისა და მარკეტინგის 

განსაზღვრა. 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 



 

 
 

     15 
 

11 

შუალედური შეფასება -  გუნდური პრეზენტაციები -  2 საათი - მწვანე ბიზნესებზე 

ბიზნეს მოდელის წარდგენა 

 

                           მოდული IV -გავლენის შეფასება და პროცესების „გამწვანება“ 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 მწვანე სტარტაპების გავლენის 

განსაზღვრა, შეფასება და დაგეგმვა. 

 სტარტაპის პროცესების გამწვანება.  

 

პრაქტიკული დავალება 4: გარემოზე 
ზეგავლენის შეფასება და დაგეგმვა 
 

პრაქტიკული მუშაობა საკუთარ იდეებზე 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 უკვე არსებული 

სტარტაპების/ბიზნესების პროცესების 

გამწვანება.  

 

პრაქტიკული დავალება 4-ის წარდგენა და 

შეფასება: გარემოზე ზეგავლენის შეფასება და 

დაგეგმვა 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

მოდული V - ბიზნეს გეგმა და პიჩი, ზრდა და მაშტაბზე გასვლა, ინვესტიციის მოძიება 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 ბიზნეს გეგმა 

 პიჩი და ამბის თხრობა  

 

პრაქტიკული მუშაობა საკუთარ იდეებზე 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 
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ლექცია - 1 სთ. 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული 

მუშაობა - 1 სთ. 

 ზრდისა და მაშტაბზე გასვლის 

სტრატეგიები 

 დაფინანსების სტრატეგიები და მწვანე 

სტარტაპებით დაინტერესებული 

ინვესტორები 

 

პრაქტიკული მუშაობა საკუთარ იდეებზე 

 

ლექტორის მიერ 

მომზადებული 

რიდერი 

16. დასკვნითი შეფასება  - Demo დღე 2 საათი - გუნდებად მწვანე სტარტაპ იდეების წარდგენა/გაპიჩვა და ბიზნეს 

გეგმის წარდგენა  

 

 

 

ინფორმაცია სტუდენტებისთვის: 

პლაგიატი – მიუღებელია, საშინაო დავალების პრეზენტაციის ან წერითი ფორმით 

წარმოდგენისას, სხვისი ნაშრომის, იდეის ან აზრის გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე. 



 

 
 

     16 
 

ასეთ შემთხვევაში, ლექტორი ვალდებულია  შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტის 

დავალება. 

 

გადაწერა/კარნახი – აღნიშნული ქმედება მიუღებელია ნებისმიერი ტიპის აქტივობის (საშინაო 

დავალება, გამოცდა, რეფერატი, პრეზენტაცია...) დროს. ასეთ შემთხვევაში, ლექტორი 

ვალდებულია შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტები. 

 

შუალედური შეფასების აღდგენა შესაძლებელია, იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტმა საპატიო 

მიზეზით (ავადმყოფობა, მოცემულ საათებში სამსახურში ყოფინის აუცილებლობა, 

მივლინება... ) აცდენს შუალედური შეფასებას. შუალედური შეფასების აღდგენისთვის 

სტუდენტმა უნდა მიმართოს განცხადებით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციას. შეფასების აღდგენის თარიღს განსაზღვრავს ლექტორი. 

აღდგენას არ ექვემდებარება დისკუსია/დებატებში ჩართულობა და ჯგუფური 

პრეზენტაციები. მხოლოდ უკიდურესად გამონაკლის შემთხვევაში არის შესაძლებელი 

ჯგუფური პრეზენტაციის სხვა ფორმით აღდგენა ლექტორთან წინასწარი შეთანხმებისა და 

ინდივიდუალური შემთხვევის განხილვის საფუძველზე.  
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