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1. შესავალი 
 
სასწავლო კურსის გეგმა მწვრთნელებისთვის არის ერთერთი შედეგი Erasmus+ 
პროექტის “ეკო - ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა 
სტუმართმასპინძლობაში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის”. პროექტის მიზანი 
არის ხელი შეუწყოს ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის სასწავლო კურსის 
პოპულარიზაციას, რათა გახდეს მდგრადი ნაწილი სტუმართმასპინძლობის 
ინდუსტრიაში.  EcoMode მიზნად ისახავს პროფესიონალთა სწავლების ხარისხის 
გაუმჯობესებას ეკო – ინოვაციური ბიზნესის მენეჯმენტში, მოქნილი, ტრანსფერული 
ინოვაციური სწავლის შედეგებისა და ახალი სასწავლო გზის მეშვეობით, რომელიც 
დაფუძნებულია კომპეტენციების განვითარებაზე. პროექტის მთავარი მიზანი არის 
ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელებისათვის პროფესიული კომპეტენციების 
გაღრმავება სტუმართმასპინძლობაში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის 
პარტნიორი ქვეყნების მასშტაბით და  არსებული საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადება 
პარტნიორ ქვეყნებში სტანდარტული სასწავლო მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და 
სერტიფიცირებისათვის. ამ პროექტის სამიზნე ჯგუფში შედიან ტრენერები, 
მენეჯერები, დამსაქმებლები, თანამშრომლები, მეწარმეები და სტუდენტები 
ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის სექტორიდან. სასწავლო მეთოდოლოგია 
მიზნად ისახავს ტრენერების და პროფესიული ორგანიზაციების მხარდაჭერას, 
რომელთაც სურთ მომავალში განახორციელონ EcoMode სასწავლო კურსი, რათა 
მარტივი და მოქნილი ფორმით განახორციელონ და მიიღონ სასურველი შედეგები.  

EcoMode-ის სასწავლო მეთოდოლოგიაში აღწერილია დრო, თემები, შინაარსი და 
ინსტრუმენტები, რომლებიც ტრენინგის დროს არის გამოსაყენებელი. შემუშავებული 
მოდულები მიზნად ისახავს სამიზნე ჯგუფების მხარდაჭერას ბიზნეს მოდელებისა და 
ეკო-ინოვაციების ელემენტების დანერგვაში მცირე და საშუალო საწარმოსათვის  
სტუმართმასპინძლობის სექტორში. ეს დოკუმენტი ასევე შეიცავს ძირითად 
ინფორმაციას EcoMode სასწავლო კურსის ორგანიზებისას განსახორციელებელ 
ინსტრუმენტებსა და მეთოდებზე: 

● EcoMode-ის კომპეტენციების რუკა: იგი შემუშავებულია მენეჯერებისთვის ეკო-
ინოვაციური ბიზნეს მოდელის კომპეტენციების, უნარებისა და ცოდნის 
შესახებ საერთო ინფორმაციის მისაღებად. 

● სასწავლო კურსის მოდულები: 8 სასწავლო კურსის მოდული დაფუძნებულია 
ეკო-ტურიზმის სფეროში საქმიანობის გასაუმჯობესებლად. სასწავლო კურსის 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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მეთოდოლოგია ითვალისწინებს მენეჯერების, დამსაქმებლების, თანამშრომ-
ლების, მეწარმეებისა და სტუდენტების სასწავლო რესურსებთან თავისუფალ 
წვდომას და უნარების განვითარების ხელიშეწყობას.  

● EcoMode-ის   აპლიკაცია და თამაში: აპლიკაცია და თამაში, ეს არის საშუალება, 
რომელიც ეხმარება მცირე და საშუალო საწარმოს მენეჯერებს, დამსაქმებლებს, 
თანამშრომლებს, მეწარმეებსა და სტუდენტებს ცოდნის გაღრმავებაში ეკო – 
ინოვაციური ბიზნეს მოდელის საკითხებში. 

●  ღია საგანმანათლებლო რესურსების პლატფორმა: იგი შეიცავს ინტერაქტიულ 
სასწავლო მოდულებს. იგი ასევე შეიცავს მრავალ ინფორმაციულ რესურსს, 
ინტერაქტიულ პრეზენტაციებს, ტესტებს, ქეისებსა და შეფასების ფორმებს, 
რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ამ სასწავლო კურსის შემსწავლელთა ცოდნის 
გასაღრმავებლად ეკოტურიზმისა და მდგრადი სტუმართმასპინძლობის  
საკითხებში. 

2. ECOMODE – ის სასწავლო კურსის მეთოდოლოგია 
 
სასწავლო კურსის მიზნის, შედეგებისა და ინსტრუმენტების განსაზღვრა 
წარმოადგენს ‘სასწავლო კურსის მეთოდოლოგიას’. ქვემოთ მოცემულია EcoMode-ის 
სასწავლო კურსის მეთოდოლოგიის ხუთი ეტაპი: 

 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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საუკეთესო პრაქტიკა 

კომპეტენციების რუკა 

სასწავლო კურსის მოდულები 

აპლიკაცია და თამაში 

ღია საგანმანათლებლო რესურსები 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  

~ 5~ 

 



 

 
 

 
2.1. ეტაპი 1: საუკეთესო პრაქტიკა –სასწავლო კურსის მიზანი  
 
შედეგი ‘EcoMode-ის საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადება სტუმართმასპინძლობის 
ინდუსტრიის ეკო – ინოვაციური განვითარებისათვის’ გთავაზობთ იმ მიზეზებს, 
რომლებიც წარმოადგენს EcoMode–ის სასწავლო კურსის საჭიროებას და EcoMode–ის 
სტანდარტული სასწავლო კურსის შემუშავების საფუძველს.   

შერჩეული საუკეთესო პრაქტიკა ითვალისწინებს სტუმართმასპინძლობის 
ინდუსტრიაში ეკო-ინოვაციური ბიზნესის საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადებას 
მცირე და საშუალო საწარმოებში შემდეგ სფეროებში: 

● პროდუქტი/სერვისის ინოვაცია  
● ინოვაციური პროცესი  
● მარკეტინგული და ორგანიზაციული ინოვაცია ან ეკო-ინოვაციური 

გადაწყვეტილებები პარტნიორ ქვეყნებში. 
სასწავლო კურსის ბოლოს განზოგადოებულ იქნა შემდეგი საუკეთესო პრაქტიკა:  

● ეკო-ცნობიერების დაგეგმვა სტუმართმასპინძლობაში, ეკოლოგიური 
პროდუქტების გამოყენებით, ან ეკო-ინოვაციური გადაწყვეტილებების 
განხორციელება ენერგიის დაზოგვისა და CO2 ემისიების შემცირებისთვის;  

● ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელები ითვალისწინებენ ენერგიის დაზოგვას.  
მზის პანელები  სუფთა ენერგიის წარმოების საშუალებას იძლევა და ხდება 
ენერგიის მნიშვნელოვანი დაზოგვა, როგორც შენობის განათებისა, ასევე 
გათბობის პროცესში; 

● იაფი და მარტივი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს 
ტურისტებს შორის ეკოლოგიური შეგნების ამაღლებას.  

საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადებამ აჩვენა, რომ ეკო – ინოვაციური ბიზნეს 
მოდელები ძირითადად ორიენტირებულია ენერგიის დაზოგვასა და ნარჩენების 
შემცირებაზე, ინოვაციურ პროცესზე, პროდუქტისა და სერვისის ინოვაციებზე. 
ზოგიერთი საუკეთესო პრაქტიკა ფოკუსირებულია ორგანიზაციულ და 
მარკეტინგულ ინოვაციებზე. 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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ამ თვალსაზრისით, EcoMode სასწავლო კურსი მიზნად ისახავს მსმენელებს გააცნოს 
საუკეთესო პრაქტიკა სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში, ინფორმირებულობისა 
და ცოდნის მიწოდებაში არსებული ბიზნეს მოდელების კონკრეტული სფეროების 
დანერგვით და / ან შეცვლით. 

ეჭვგარეშეა, რომ ამგვარი სასწავლო კურსი ასევე ემსახურება მდგრადი განვითარების 
პრინციპებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, გაეცნოთ EcoMode ვებსაიტის 
ინტელექტუალური შედეგების გვერდს. ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ IO1-ზე: 
http://eco-mode-project.eu/?page_id=22  
 

2.2. ეტაპი 2: The EcoMode– ის კომპეტენციების რუკა – სასწავლო კურსის 
შედეგები 
 
კომპეტენციების რუკა შეიქმნა პარტნიორების მიერ თავიანთი ქვეყნის მაგალითზე და 
გულისხმობს მენეჯერებისთვის ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის კომპეტენციების 
რუკის მომზადებას, სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ბიზნესის ინოვაციის 
მიზნით. 
კომპეტენციების რუკა წარმოადგენს გზამკვლევს სწავლის შედეგების დასადგენად 
თითოეულ სასწავლო მოდულში. კომპეტენციების რუკის ძირითადი ელემენტებია 
სასწავლო კურსის სფეროები, ძირითადი კომპეტენციები, ცოდნა, უნარ-ჩვევები და 
სწავლის შედეგები, რომლებიც უნდა შეიმუშაოს ეკო-ინოვაციების მენეჯერმა 
ტურიზმის სექტორში.  
კომპეტენციები განისაზღვრება შემდეგი სახით: 

● სწავლის შედეგების მოდულები და მიმართულებები: ძირითადი თემები, 
რომელიც უნდა შესრულდეს სასწავლო კურსის დასრულების მიზნით; 

● სწავლის შედეგები: განცხადებები იმის შესახებ, რაც მსმენელმა იცის, ესმის და 
შეუძლია გააკეთოს სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ. სწავლის 
შედეგები განისაზღვრება ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიხედვით. 

● ცოდნა: ფაქტების, პრინციპების, თეორიებისა და პრაქტიკის ერთობლიობა, 
რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაო ან სასწავლო სფეროსთან. იგი 
აღწერილია, როგორც თეორიული და / ან ფაქტობრივი ცოდნა; 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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http://eco-mode-project.eu/?page_id=22


 

 
 

 
● უნარები: ცოდნა და ნოუ-ჰაუს გამოყენების შესაძლებლობა ამოცანების 

შესასრულებლად და პრობლემების გადასაჭრელად. ისინი აღწერილია, 
როგორც შემეცნებითი ან პრაქტიკული; 

● კომპეტენციები: ცოდნის, უნარებისა და პერსონალური, სოციალური და 
მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენება სამუშაოსა თუ სასწავლო 
სიტუაციებში, პროფესიულ და პირად განვითარებაში. იგი აღწერილია 
პასუხისმგებლობისა და ავტონომიის თვალსაზრისით. 

ამ თვალსაზრისით, ტრენერს შეუძლია კომპეტენციების რუკა ჩათვალოს 
სახელმძღვანელოდ სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების განსაზღვრისათვის. 
სწავლის მოსალოდნელი შედეგები ემთხვევა სასწავლო კურსის მიზნებს. სასწავლო 
კურსის მიზნებსა და სწავლის შედეგებს შორის მჭიდრო კავშირი ემსახურება 
სასწავლო კურსში გამოყენებული ინსტრუმენტების (სასწავლო მოდულები, EcoMode 
აპლიკაცია და თამაშები, ღია საგანმანათლებლო პლატფორმა) ეფექტიანობის 
გაზრდას. 
EcoMode-ის კომპეტენციის რუკა მომზადებულია ტურიზმის სექტორში 
კვალიფიციური პროფესიონალების მიერ ეკო-ინოვაციების ანალიზით მიღებული 
მონაცემების საფუძველზე.  
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ კომპეტენციის რუკას შემდეგ 
ბმულზე, სათაურის ქვეშ, “შედეგი 2”: http://eco-mode-project.eu/?page_id=22  
 
2.3. ეტაპი 3: The EcoMode – ის სასწავლო კურსის მოდულები 
 
წარმატებულ სასწავლო კურსებს სჭირდება წარმატებული სასწავლო რესურსები. 
მოდულები არის სასწავლო კურსის ძირითადი ღერძი.  ჩვენს პროექტში სასწავლო 
კურსი შემუშავდა  ინტელექტუალური შედეგის (IO3)"EcoMode-სასწავლო მოდულების 
შექმნა" ნაწილში, ინტელექტუალურ შედეგში  (IO2) "EcoMode კომპეტენციების რუკა“ 
დამზადებული კომპეტენციის რუკის შესაბამისად. 
 
მოდულები შემუშავებულია "ღია ინოვაციის" მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მენეჯე-
რების, დამსაქმებლების, თანამშრომლების, მეწარმეებისა და სტუდენტებისათვის 
სასწავლო მასალის თავისუფალი წვდომისა და ამ გზით ეკოტურიზმის სფეროში 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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მომსახურეობის ხარისხის   გასაუმჯობესებლად. თითოეული მოდული შედგენილია 
შემდეგი მოდელის მიხედვით:  
 
 
შესავალი მოდულის მოკლე აღწერა, მიზნები და 

ამოცანები.  
მიზანი თითოეული მოდულის მთავარი მიზანი 
საშუალო დატვირთვა თითო მოდულზე სასწავლო კურსის სავარაუდო 

ხანგრძლივობა   
სწავლის შედეგები მოდულების ძირითადი შედეგები, 

მოდულების მიმართულებების  სწავლის 
შედეგები.  

მთავარი ღერძი შინაარსის განვითარება. თითოეული 
მოდული იყოფა სასწავლო მიმართულე-
ბებად, რომლებიც ანვითარებენ საკუთარ 
სწავლის შედეგებს და მათთან 
დაკავშირებულ სასწავლო კურსს. 

სასწავლო მასალა: ინტერაქტიული  
აქტივობების და ქეისების შესწავლა 

ინტერაქტიული აქტივობების და 
ქეისების შესწავლა დაფუძნებულია 
რეალურ მაგალითებზე და მოყვანილია 
იმ მიზნით, რათა მსმენელმა შესძლოს 
მიღებული ცოდნის წარმოჩენა  

სასწავლო მასალები: გამოყენებული 
დამატებითი  რესურსები 

დამატებითი  რესურსების გამოყენება 
აძლევს მომხმარებელს საშუალებას 
გააღრმავოს თავისი ცოდნა აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით.  

თვითგამოვლენა თითოეული მიმართულების ბოლოს 
მოცემულია მონაწილეების თვითგამოვ-
ლენის კითხვები სასწავლო კურსის 
შედეგად მიღებული ცოდნის შემოწმების 
მიზნით. 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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თვითშეფასება თითოეული მიმართულების ბოლოს 

მონაწილეებს შეუძლიათ შეაფასონ 
თავიანთი ცოდნა ონლაინ ქვიზის 
საშუალებით.   

ყოველ მოდულში მწვრთნელებს შეუძლიათ მოიძიონ ინფორმაცია ხანგრძლივობის, 
მიზნების, სწავლის შედეგების მიმართულებების, სწავლის შინაარსის,  შესაძლო 
ინსტრუმენტების, თვითგამოვლენის კითხვებისა და დამატებითი რეურსების შესახებ. 
თითოეული მიმართულების ბოლოს მონაწილეებს შეუძლიათ შეასრულონ 
თვითშეფასების ტესტი შეძენილი კომპეტენციების შესაფასებლად. 

2.3.1 EcoMode ტრეინინგ მოდულების აღწერა 
 
მთავარი რესურსები სასწავლო კურსის მოდულებში  არის მოდულები შემუშავებული 
პროექტის ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით.  შემუშავებული 
მოდულები ითვალსწინებენ არა მხოლოდ მონაწილეების,  არამედ მწვრთნელების 
მოთხოვნებსაც. EcoMode პროექტში 8 სასწავლო მოდული დამუშავდა. მათი ხარისხი 
შემოწმდა სხვადასხვა ექსპერტის მიერ და განკუთვნილია ტურიზმის ინდუსტრიით 
დაინტერესებული პირებისთვის, რომელთაც სურთ საკუთარი  ეკო-ინოვაციური 
უნარების განვითარება და   გამოყენება თავიანთ ბიზნეს მოდელებში. მოდულების 
სახელწოდებები და შესაბამისი მიმართულებები მოცემულია ცხრილში.  
 
ზემოთ აღნიშნული მოდულები მოიცავენ შემდეგ საკითხებს: 1. ბაზრის განსაზღვრა 
(ბაზრის სტრუქტურა და განჭვრეტა, უნარები და საქმიანობა, ევროკავშირის ნორმები 
და დაფინანსება აღნიშნულ სფეროში); 2. ეკო-ინოვაციის დანერგვა ტურიზმში  
(მიზნები, ცვლილებისა და ზემოქმედების ძირითადი მექანიზმები); 3. ძირითად 
პარტნიორებთან თანამშრომლობა ეკო-ინოვაციის დანერგვის მიზნით (ძირითადი 
პარტნიორები და ეკონომიკა, ეკო-ინოვაციური იდეების ეკოლოგიური და 
სოციალური სარგებელი); 4. ქსელის შექმნა (სოციალური ქსელების სტრუქტურა და 
ეფექტიანობა); 5. ეკო-ინოვაციის განხორციელების სასტარტო პირობები (ანალიზი 
საცალო პროდუქტებისა და მასალებისა, სწრაფი და ნელი კვებისა, წრფივი და 
წრიული ეკონომიკისა, ეკო-მეგობრული მასალების უპირატესობისა და ცოდნის 
ამაღლებისა); 6. ეკო-ინოვაციის განხორციელება  (მცირე და საშუალო ბიზნესის 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  

~ 10~ 

 



 

 
 

 
(ორგანიზაციული და ფინანსური მხარდაჭერის საშუალებები); 7. მცირე და საშუალო 
საწარმოების ტრანსფორმაცია  ტურიზმის ეკო-ინოვაციური ქსელის პირობებში  
(მახასიათებლები და სარგებლიანობა, სერვისი და ტექნოლოგია); 8. - ღირებულების 
შექმნა  (ეკო-ინოვაციური ღირებულების შექმნის მთავარი ეტაპები). 
 
მოდულის 
სახელწოდება: 

ბაზრის განსაზღვრა 

მოდულის კოდი: M1 
მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

4 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში 
პარტნიორი ქვეყნების ეკო – ინოვაციური საქმიანობის, ევროკავშირის 
მიერ ეკო-ინოვაციურ საქმიანობასთან დაკავშირებული  
კანონმდებლობისა და  რეგულაციების,   ეკო – ინოვაციის ძირითადი 
ტერმინებისა და საკითხების განსაზღვრას. 

მიმართულებები: M1-1: სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ეკო-ინოვაციის 
ძირითადი ტერმინები და კონცეფციები. 
M1-2: ეკო-ინოვაციური საქმიანობა პარტნიორ ქვეყნებში. 

M1-3:    ევროკავშირის რეგულაციები და კანონმდებლობა ეკო-
ინოვაციის შესახებ სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში. 

  
მოდულის 
სახელწოდება: 

ეკო-ინოვაციის დანერგვა ტურიზმში 

მოდულის კოდი: M2 
მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

4 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის 
თითოეული მიმართულებისთვის კომპეტენციების შექმნას.   

მიმართულებები: M2-1:  ბიზნესში ეკო-ინოვაციის განხორციელების მიზნები 
M2-2:  ეკო-ინოვაციის განხორციელების მექანიზმები 
M2-3:  ბიზნესში  ეკო-ინოვაციის განხორციელების გავლენები 

  
მოდულის ძირითად პარტნიორებთან თანამშრომლობა ეკო-ინოვაციის 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  

~ 11~ 

 



 

 
 

 
სახელწოდება: დანერგვის მიზნით 
მოდულის კოდი: M3 

მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

4 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში 
აღჭურვოს მსმენლები მათი ორგანიზაციის მოწოდების ქსელის 
შექმნის ფუნდამენტური ცოდნით. 

მიმართულებები: M3-1:  თანამშრომლობა მცირე და საშუალო საწარმოებში ეკო-
ინოვაციის დანერგვის მიზნით 
M3-2:  ეკო-ინოვაციის საერთო სარგებელი 

  
მოდულის 
სახელწოდება: 

ქსელის შექმნა 

მოდულის კოდი: M4 

მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

4 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში 
ეკო-ინოვაციების ქსელების შექმნის უმარტივეს გზას. 

მიმართულებები: M4-1: სოციალური ქსელისა და დრაივერების გამოყენება 
სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ეკო- ინოვაციური ქსელის 
ჩამოყალიბების მიზნით 
M4-2: სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში სხვადასხვა ქსელის 
ეფექტიანობის შეფასება ეკო-ინოვაციის დანერგვის მიზნით 

  
მოდულის 
სახელწოდება: 

ეკო-ინოვაციის განხორციელების სასტარტო პირობები 

მოდულის კოდი: M5 

მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

6 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში 
მსმენლებს მიაწოდოს ფუნდამენტური ცოდნა ინოვაციის ფენომენისა 
და პროცესების შესახებ. 

მიმართულებები: M5-1: პროდუქტის/სერვისის ინოვაცია (მწვანე შესყიდვები, ნელი 
კვება, მდგრადი რესურსების მენეჯმენტი) 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  

~ 12~ 

 



 

 
 

 
M5-2:  პროცესის ინოვაცია (მასალის ხარჯვა/რესურსების ეფექტიანობა, 
ენერგოეფექტიანობა, ნარჩენების მართვა, შენობისა და ობიექტის 
მართვა) 
M5-3:  ორგანიზაციული ინოვაცია (ცნობიერების ამაღლება, ეკო - 
მეგობრული მობილობა, მწვანე ტურიზმი) 
M5-4:  მარკეტინგული ინოვაცია (გარემოს მართვის სისტემა, ეკო 
წოდება, ეკოლოგიური მარკეტინგი) 

  
მოდულის 
სახელწოდება: 

ეკო-ინოვაციის განხორციელება 

მოდულის კოდი: M6 

მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

6 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში  
უზრუნველყოს მსმენლები ეკო-ინოვაციური პროცესების 
განხორციელების ფუნდამენური ცოდნით.  

მიმართულებები: M6-1: ეკო-ინოვაციური პრაქტიკის ორგანიზაციული მხარდაჭერა 
M6-2: მცირე და საშუალო საწარმოებში ეკო-ინოვაციური პროცესის 
დაფინანსება 

  
 

მოდულის 
სახელწოდება: 

მცირე და საშუალო საწარმოების ტრანსფორმაცია ტურიზმის ეკო-
ინოვაციური ქსელის პირობებში 

მოდულის კოდი: M7 

მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

6 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში 
უზრუნველყოს მსმენელი მათი ორგანიზაციის  მიწოდების ეკო-
ინოვაციური ქსელის შექმნის ფუნდამენტური ცოდნით.  

მიმართულებები: M7-1: ფრთები შეასხით თქვენს ეკო-ინოვაციურ ოცნებას 
M7-2: შეაფასეთ თქვენი კომპანიის ეკო-ინოვაციური სტრატეგიული 
შესაძლებლობები (პროდუქტი/სერვისის ინოვაცია, პროცესის 
ინოვაცია, ორგანიზაციული ინოვაცია და მარკეტინგული ინოვაცია). 

  

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  

~ 13~ 

 



 

 
 

 
 

მოდულის 
სახელწოდება: 

ღირებულების შექმნა 

მოდულის კოდი: M8 

მოდულის 
ხანგრძლივობა: 

4 საათი 

მოდულის 
მიზანი: 

ეს მოდული მიზნად ისახავს უზრუნველყოს მსმენელი 
სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის ეკო-ინოვაციურ ბიზნეს 
საქმინაბაში  გრძელვადიანი   ღირებულების შექმნის  ფუნდამენტური 
ცოდნით.  

მიმართულებები: M8-1: გრძელვადიანი ღირებულების შექმნა  

 
2.3.2 სამიზნე ჯგუფი 

EcoMode პროექტის ძირითადი სამიზნე ჯგუფი არის პროფესიული სასწავლებლების 
ტრენერები, რომლებიც ტრენინგებს გაუწევენ მენეჯერებსა და კომპანიებს 
სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელების შესახებ. 

კერძოდ, სამიზნე ჯგუფი შედგება: 
● პროფესიული სასწავლებლების ტრენერებისა და პროფესიული სასწავლებლების 

პროვაიდერებისაგან, რომლებიც მუშაობენ სტუმართმასპინზლობის 
ინდუსტრიაში;  

● პროფესიული სასწავლებლების ტრენერებისგან, რომლებიც დაინტერესებული 
არიან კომპეტენციების შეძენაში, რათა მოამზადონ ეკო-ინოვაციური ბიზნესის 
მენეჯერები და სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ჩართული სხვა 
თანამშრომლები; 

● ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართული მცირე და საშუალო საწარმოები, რომლებიც 
დაინტერესებულია ეკო-ინოვაციური უნარების შეძენით;   

● პირები, რომლებიც დაინტერესებულია პროექტის შედეგების გამოყენებით; 
● პირები და ორგანიზაციები, რომელთაც შეუძლიათ პროექტის გაზიარება და 

მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა; 
● პოლიტიკოსები ან სახალხო ავტორიტეტები, რომელთაც შეუძლიათ EcoMode 

პროექტის სისტემატიზირება. 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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მოდულები მიჰყვებიან სტუმათმასპინძლობის ინდუსტრიაში ეკო-ინოვაციის 
ცნებებთან დაკავშირებული თემების გაშუქების პროცესს, რაც განსხვავდება ზოგადი 
მიდგომისგან, რომელიც ფოკუსირებულია ბაზრის შეხედულებებზე, სანამ შეიქნება 
ღირებულება, ეს არის ეკო-ინოვაციური ბიზნეს საქმიანობის პრაქტიკული 
განხორციელება ალექსანდრე ოსტერვალდერის მიერ შექმნილი კანვას ბიზნეს 
მოდელის  მიხედვით.  აღნიშნული კურსის წინაშე დგას როლები და ქმედებები ეკო – 
ინოვაციის ინდუსტრიაში, ევროკავშირის კანონმდებლობისა და რეგულაციების 
მიმოხილვა სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში, შემდეგ გადადის მის მიზნებზე, 
მექანიზმებსა და ბიზნესის განხორციელების გავლენაზე. ეკო-ინოვაციის ძირითადი 
თანამშრომლობისა და ურთიერთსარგებლობის ანალიზის შემდეგ, სხვადასხვა 
სოციალური ქსელები და სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის წამყვანები 
განმარტავენ მათ გამოყენებასთან და შეფასებასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. 
აღნიშნული კურსი ეხება ინოვაციის დანერგვის საკითხებს, რომელიც 
დაკავშირებულია პროდუქტის / მომსახურების, პროცესის, ორგანიზაციისა და 
მარკეტინგის განვითარებასთან და ნათელს ჰფენს ეკო-ინოვაციური პრაქტიკის 
ორგანიზაციული მხარდაჭერისა და მცირე და საშუალო საწარმოს დაფინანსების 
საკითხს: და ბოლოს, რჩევები და წინადადებები შეფასების შესახებ 
გათვალისწინებულია საკუთარი კომპანიის ეკო-ინოვაციური სტრატეგიისა და 
გრძელვადიან პერსპექტივაში ღირებულების შესაქმნელად. 
 
2.4. ეტაპი 4: The EcoMode აპლიკაცია და თამაში 
 
EcoMode მობილური აპლიკაცია და თამაშები არის საშუალება, რომელიც ეხმარება 
მენეჯერებსა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელებს, მიიღონ ცოდნა ეკო – 
ინოვაციური ბიზნეს მოდელის შესახებ. მობილური აპლიკაცია ემყარება 
გეიმიფიკაციის პრინციპებს, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ   
პრაქტიკული გამოწვევები და ქმედებები რომლებიც ეხება ეკოტურიზმის 
ინდუსტრიას. EcoMode აპლიკაცია შექმნილია ეკო – ინოვაციური ტრენინგის 
ძირითადი პრინციპების მიხედვით და გულისხმობს  სტრატეგიების შერჩევას 
სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში ეკო – ინოვაციური პროცესების 
გასააქტიურებლად. ეს მიზნად ისახავს სასტუმროს მენეჯერების ჩართულობის 
 

“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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გაზრდას, ICT უნარების შეძენას,  თანამშრომლების მუშაობის გაუმჯობესებასა და 
კონკურენტული უპირატესობების მოპოვებას, ელექტრონული სწავლების უფრო 
ეფექტიანი პროცესების უზრუნველსაყოფად. აპლიკაცია საშუალებას აძლევს 
მესაკურეებსა და მენეჯერებს დაადგინონ, როგორია მათი მიმდინარე უნარები ეკო-
ინოვაციებთან დაკავშირებით და გააუმჯობესონ საკუთარი ბიზნესის ნაკლოვანებები, 
დაეხმარონ მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო ეკო-ინოვაციური 
პერსპექტივის შესაბამისად. სინამდვილეში, აპლიკაციის წყალობით, მათ შეუძლიათ 
მომხმარებლების ეკოლოგიური მოთხოვნების გადაჭრა და მენეჯერული ოპერაციების 
ოპტიმიზაცია ენერგიის მოხმარებისა და ნარჩენების მინიმუმამდე შემცირებით. 
Erasmus + პროექტის ”EcoMode” ფარგლებში შემუშავებული ციფრული თამაშები 
მომხმარებლებს ეფექტურ სწავლის შესაძლებლობებს უქმნის. იგი ეხმარება 
მოსწავლეებს მიაღწიონ საჭირო სწავლის შედეგებს პროექტის ფარგლებში შექმნილი 
მოდულების საფუძველზე და მიიღონ ახალი უნარები ეკოტურიზმის, კერძოდ, 
სტუმართმასპინძლობის მენეჯმენტის სფეროში. 
 
EcoMode-ის  აპლიკაციისთვის გამოყენებულია თამაშის სამი ტიპი: „გამოიცანი, რა 
არის ეს“, „ავაშენოთ სასტუმრო“ და „კანვას ბიზნეს მოდელი“.  
მოდულებისათვის – (M1) ბაზრის განსაზღვრა, (M4) ქსელის შექმნა და (M8) 
ღირებულების შექმნა - "გამოიცანი, რა არის ეს" ტიპის თამაში შეირჩა. ამ მოდულების 
თემატიკის გამო, რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია შესწავლილი მასალების 
მიხედვით ცოდნის წარმოქმნაზე, გაკეთდა "გამოიცანი, რა არის ეს" ტიპის თამაში.  
 
მოდულებისათვის – (M2) ეკო-ინოვაციის დანერგვა ტურიზმში (M5) ეკო-ინოვაციის 
განხორციელების სასტარტო პირობები - "ავაშენოთ სასტუმრო" ტიპის თამაში შეირჩა. 
ამ თამაშის მიზანია შედარებითი ანალიზი არსებულ ცოდნასა და სასწავლო მასალის 
საშუალებით მიღებულ ცოდნას შორის. ძირითადად წარმოდგენილია კითხვები და 
პასუხების სისწორეზე დაყრდნობით აშენებულია სასტუმრო "Eco-Mode". ამ ტიპის 
თამაშის ყურადღება გამახვილებულია თავად თამაშის თემატურ დიზაინზე.  
 
მოდულებისათვის – (M3) ძირითად პარტნიორებთან თანამშრომლობა ეკო-ინოვაციის 
დანერგვის მიზნით, (M6) ეკო-ინოვაციის განხორციელება და (M7) მცირე და საშუალო 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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საწარმოების ტრანსფორმაცია  ტურიზმის ეკო-ინოვაციური ქსელის პირობებში - 
"კანვას ბიზნეს მოდელი" ტიპის თამაში შეირჩა. მას შემდეგ, რაც მოცემული 
მოდულების სტრუქტურა ემყარება „კანვას ბიზნეს მოდელის“ ტიპის თამაშს, ამ 
თამაშის დიზაინი განისაზღვრა კანვასის შესაბამის განყოფილებებში გადაადგილების 
შესაძლებლობით. 
  
EcoMode აპლიკაცია და თამაშები განკუთვნილია Android მობილური 
ტელეფონებისთვის. აპლიკაციის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ Google Play Store-იდან. 
ციფრული თამაში უზრუნველყოფს ეფექტურ სწავლის შესაძლებლობებს 
მომხმარებლებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია EcoMode სასწავლო 
მოდულებთან. ეს ხელს შეუწყობს მომხმარებელს / მსმენელს სასწავლო პროცესში 
მისი პირადი მოტივაციის ამაღლებისათვის. მსმენლებს - სასტუმროს მენეჯერებს - 
შეექმნებათ დამატებითი საშუალება,  რომ ჰქონდეთ თამაშზე წვდომა მობილურ 
მოწყობილობებში, სადაც და როდესაც მათ სურთ, ხოლო ტრენერებს შეუძლიათ 
გამოიყენონ მობილური აპლიკაცია თამაშებთან ერთად, კურსის ან სასწავლო 
პროგრამისთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: http://eco-mode-
project.eu/?page_id=16 
 
2.5. ეტაპი 5: ღია საგანმანათლებლო რესურსები 
 
ღია საგანმანათლებლო რესურსების პლატფორმა შეიცავს ინტერაქტიულ სასწავლო 

მოდულებს. EcoMode პროექტის OER პლატფორმა საშუალებას იძლევა შეიმუშაოთ 
მოქნილი პლატფორმა, რომელიც აღჭურვილი იქნება ყველა საჭირო მახასიათებლით, 
რაც წარმოადგენს ფართო აუდიტორიისთვის ღია საგანმანათლებლო რესურსების 
შეთავაზებას.  
EcoMode პროექტის OER პლატფორმა წარმოადგენს სტრუქტურირებული 
ინფორმაციის კრებულს, სადაც შესაძლებელია სასწავლო კურსში მარტივი ნავიგაცია, 
მოდულებზე სწრაფ წვდომა, ტექნოლოგიების გამოყენება.  
შემოთავაზებული ღია საგანმანათლებლო რესურსები მოიცავს მთელ ჯაჭვს, რომელიც 
ეხება მცირე და საშუალო საწარმოს განვითარებას და ტრანსფორმაციას ეკო – 
ინოვაციურ და მდგრად კომპანიებად. სასწავლო შინაარსი გამდიდრებულია 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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მულტიმედიური მასალით, რომელიც აძლიერებს და მხარს უჭერს ცოდნის მიღების 
პროცესს და მთელ პროცესს ხდის მიმზიდველს და ეფექტურს. 
მსმენელები თავისუფლად იწყებენ იმ მოდულით, რომელიც ყველაზე მეტად 
აინტერესებთ, რადგან ყველა ღია საგანმანათლებლო რესურსი დამოუკიდებელი 
ელემენტია, რაც საშუალებას იძლევა მიაღწიონ სწავლის სასურველ შედეგს.  
კურსზე წვდომა შეგიძლიათ შემდეგი ბმულის საშუალებით: http://eco-mode-
project.eu/?p=1085 

3. სერტიფიკატი და ბეიჯები 
 
EcoMode პროექტის მიზნის განსახორციელებლად ეკო-ინოვაციური ბიზნესის 
წახალისების მიზნით, ეკო-ინოვაციურ სასწავლო კურსში წვლილის შეტანის, 
სტუმართმასპინძლობის მდგრადი განვითარების ბიზნესის განვითარების მიზნით 
პარტნიორებმა განსაზღვრეს  და გაიარეს  ზემოთ მითითებული ეტაპები. EcoMode - ის 
შედეგები მიმართულია ეკო-ინოვაციურ ბიზნესში ჩართულ პროფესიონალთა  
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, სადაც მოქნილი, გამჭვირვალე ინოვაციური სწავლის 
შედეგებისა და ახალი სასწავლო ხაზის საშუალებით ხორციელდება სათანადო ეკო-
ინოვაციური კომპეტენციების განვითარება. EcoMode-ის სასწავლო კურსის 
დასასრულს მონაწლეებს შეეძლებათ მიიღონ მონაწილეობის სერტიფიკატი და 
პირადი ელექტრონული ბეიჯი, როგორც კომპეტენციების განმავითარებელი  
EcoMode-ის სფეროში,  EcoMode-ის მწვრთნელი ან  EcoMode-ის მსმენელი. 
 EcoMode-ის დასწრების სერტიფიკატი და ბეიჯი არის საშუალება, რომლითაც  
პროფესიული ორგანიზაციები დაადასტურებენ თავიანთ ინტერესს  EcoMode-ის 
სასწავლო კურსების გამოყენებისა და პოპულარიზაციის  მიმართ.    
ორგანიზაციები, რომლებიც სასწავლო კურსს სთავაზობენ დასწრების სერტიფიკატს 
გასცემენ სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ.  
 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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შეიქმნა სამი განსხვავებული EcoMode-ის ბეიჯი, რომლებიც ასახავენ მონაწილის 
როლს და მიღებულ კომპეტენციებს, შემდეგი სახით: 

 
 

EcoMode მწვრთნელი 
 

 

მონაწილე მუშაობს მწვრთნელად 
სტუმართმასპინძლობის ინდუს-
ტრიაში და გააუმჯობესა კომპე-
ტენციები ეკო – ინოვაციურ ბიზ-
ნეს სექტორში. მწვრთნელს 
შეუძლია გამოიყენოს EcoMode 
სწავლის შედეგები სამომავლოდ 
სხვა სასწავლო კურსებში. 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  
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EcoMode ბიზნესი 
 

 

მონაწილე მუშაობს 
სტუმართმასპინძლობის 
სექტორის მენეჯერად ან 
მეწარმედ და აქვს 
განვითარებული კომპეტენციები 
საწარმოს ეკო-ინოვაციური 
ბიზნეს მოდელის 
გადაწყვეტილებებში. 
 

EcoMode მსმენელი 
 

 

მონაწილემ შეიმუშავა და 
გააუმჯობესა პირადი და 
პროფესიული კომპეტენციები 
სტუმართმასპინძლობის 
ინდუსტრიაში ეკო-ინოვაციური 
ბიზნეს მოდელის შემუშავებაში. 

 
 
დამატებითი ინფორმაციისა და კონტაქტების მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: www.eco-mode-
project.eu 
 
 

 
“ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს 
მხოლოდ ავტორისეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე 
სახით გამოყენებაზე."  

~ 20~ 

 

http://www.eco-mode-project.eu/
http://www.eco-mode-project.eu/

	1. შესავალი
	2. ECOMODE – ის სასწავლო კურსის მეთოდოლოგია
	2.1. ეტაპი 1: საუკეთესო პრაქტიკა –სასწავლო კურსის მიზანი
	2.2. ეტაპი 2: The EcoMode– ის კომპეტენციების რუკა – სასწავლო კურსის შედეგები
	2.3. ეტაპი 3: The EcoMode – ის სასწავლო კურსის მოდულები

	2.3.1 EcoMode ტრეინინგ მოდულების აღწერა
	2.4. ეტაპი 4: The EcoMode აპლიკაცია და თამაში
	2.5. ეტაპი 5: ღია საგანმანათლებლო რესურსები

	3. სერტიფიკატი და ბეიჯები

