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პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ. პუბლიკაცია
ასახავს მხოლოდ ავტორის ნააზრევს, რის გამოც ევროკომისია
არ იღებს პასუხისმგებლობას მასში შესული ინფორმაციის
გამოყენებაზე.

პარტნიორები:

სომხეთის
ეროვნული
აგრარული
უნივერსიტეტი

საოჯახო
სასტუმრო
Berlin LLC

ნალბანდიანის
სახელობის
გიუმრის
სახელმწიფო
პედაგოგიური
ინსტიტუტი

შპს Hyur
Service

სომხეთის
ეკონომიკის
სამინისტრო
რუსულ-
სომხური
(სლავური) 
უნივერსიტეტი

ერევნის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ერევნის
ბრუსოვის
სახელობის
ლინგვისტიკის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

აზერბაიჯანის
სახელმწ. აგრ. 
უნივერსიტეტი

აზერბაიჯანის
ტურიზმის
ასოციაცია

აზერბაიჯანის
ტურიზმის
ინსტიტუტი

ბაქოს სახელმწ. 
უნივერსიტეტი

ბაქოს ტურიზმის
საინფორმაციო
ცენტრი

არასამთავრობო
ორგანიზაცია
EcoSfera, 
სოც. ეკოლოგ
ცენტრი

მინგეჩაურის
ტურიზმის
კოლეჯი

ნახჭევანის
სახელმწ. 
უნივერსიტეტი

ბუნების
მეგობრები
NGYO

Millenium 
Tourism & 
Congress DMC 
LLC

საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტი

შპს არაგვის
სათავგადა-
სავლო ცენტრი

ბათუმის შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

იაკობ
გოგებაშვილის
სახელობის
თელავის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

კავკასიის
რეგიონალური
გარემოსდაც-
ვითი ცენტრი

ბუნების
კონსერვაციის
ტრანს-
სასაზღვრო
თანამშრომ-
ლობის
სამდივნო

იადეს
გამოყენებითი
მეცნიერებების
უნივერისტეტი
(გერმანია)

CHE Consult 
GmbH 
(გერმანია)

ტრალის
ტექნოლოგიის
ინსტიტუტი
(ირლანდია)

რეზეკნეს
უმაღლესი
განათლების
ინსტიტუტი
რეზეკნეს
უმაღლესი
სკოლა
(ლატვია)

ვორმსის
გამოყენებითი
მეცნიერებების
უნივერისტეტი
(გერმანია)



პარტნიორები:
30 უნივერსიტეტი, ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლები აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში.
ევროპელი პარტნიორები ირლანდიასა და ლატვიაში,
ორი წარმომადგენელი საერთაშორისო მიგრაციისა და
განვითარების ცენტრიდან (CIM), აგრეთვე გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებიდან (GIZ).

ამოცანები: 
ინოვაციური საკითხების გარშემო 12 (თორმეტი)  ახალი
მოდულის შემუშავება, რომელიც ჩართული იქნება უკვე
არსებულ სასწავლო კურიკულუმში.

შედეგები:
‒ მდგრადობისა და რეგიონული განვითარების საერთო გაგება
‒ მოდულების შექმნა ბოლონიის სტანდარტების შესაბამისად
‒ კვალიფიკაციის შედარებადი სტანდარტები
‒ მასწავლებელთა ტრენინგისათვის საჭირო ახალი მასალები

და მეთოდები
‒ საპრაქტიკე ბაზების ოფიციალური ჩართვა სასწავლო

კურიკულუმში
‒ ელექტრონული სწავლების პლატფორმის (eLearning platform) 

დანერგვა
‒ საერთაშორისო აკადემიური თანამშრომლობის გაძლიერება

პროექტი
ხანგრძლივობა:
15.11.2012 – 14.10.2015 (3 წელი)

მიზნები: 
რამდენიმე ქვეყნის ფარგლებში მომუშავე პროექტი,
რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი ტურიზმის
მენეჯმენტის კურიკულუმის მოდერნიზებას
(SuToMa) და მდგრადობის არსზე საერთო
ხედვის ჩამოყალიბებას.

მიზეზი:
კავკასიის რეგიონისათვის ტურიზმის განვითარება რეგიონალურ
პრიორიტეტს წარმოადგენს.  განსაკუთრებით ევროპელებისთვის
ის გახლავთ მეტად მომხიბვლელი სივრცე მდიდარი
კულტურული ისტორიითა და ბიომრავალფეროვნებით. 
მდგრადი რეგიონული განვითარებისათვის საჭიროა
მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსი.

ჩვენი პერსპექტივა:
ტურიზმის სექტორის ფარგლებში არსებული მდგრადი
რეგიონული განვითარება წარმოადგენს დღევანდელი
თუ შემდგომი თაობებისთვის გრძელვადიანი ეკონომიკური, 
სოციალური და ეკოლოგიური კეთილდღეობის გარანტიებს.

პროექტის ფარგლებში
შემუშავებული მოდულები:

1. დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტი

2. მდგრადიტურიზმი

3. ეკოტურიზმი

4. აგროტურიზმი

5. პრაქტიკა

6. ექსკურსიამძღოლის განათლება

7. ადამიანური რესურსების განვითარება

მდგრადიტურიზმისთვის

8. ინტერკულტურული

კომუნიკაციებიდა მენეჯმენტი

9. ინგლისური სპეციალური მიზნებისთვის:

ტურიზმი

10.მცირედა საშუალოზომის ინოვაციური

საწარმოები მდგრადტურიზმში

11.კულტურული მემკვიდრეობის

მენეჯმენტი

12.ელექტრონული სწავლება

ეკონომიკური გამძლე
სოციალური

მდგრადი
კონკურენტუნარიანი სამართლებრივი

ეკოლოგიური


