
გაიცანი დიზაინ 
ფიქრი, იგივე 
DESIGN THINKING
ინოვაციური ფიქრი 
და მისი დიზაინი 
სიკეთისთვის



ეკა 
ყიფიანი
კრეატიული სააგენტო 
JWT Metro-ს კრეატიული 
დირექტორი 

ეკა სარეკლამო ინდუსტრიაში 18 წელზე მეტია 
მოღვაწეობს, ხოლო ამ პერიოდიდან 15 წელი 
მეტროს შემოქმედებითი ხელმძღვანელის 
პოზიციას იკავებს. გარდა ამისა, 10 წელზე მეტია, 
რაც ლექციებს კითხულობს კრეატივისა და 
სტრატეგიის განხრით. მიაჩნია, რომ 
შემოქმედებითი ფიქრი - არა ნიჭის, არამედ 
მიდგომის საგანია და ყველას გონებას შეუძლია 
შექმნას განსაკუთრებული იდეები. 

ტრენერი

“ყველა ადამიანი 
ბუნებით შემოქმედია”.



„ალტე უნივერსიტეტი“ გთავაზობთ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე 
სწრაფად მზარდი დარგის დიზაინ ფიქრის ანუ Design Thinking-ის 
სამდღიან ინტენსიურ ტრენინგს. 

სამყარო სწრაფად იცვლება და ამას ყველა ვგრძნობთ. რაც დრო 
გადის, მით უფრო რთულდება გამოწვევები და პრობლემები ბიზნეს, 
საჯარო თუ საზოგადო სივრცეში. ამას ისიც ემატება, რომ 
თანამედროვე და მით უმეტეს მომავლის პრობლემების 
გადასაჭრელად, ძველი მეთოდები და მზა რეცეპტები ნაკლებად 
მუშაობს, დავალებების შესასრულებლად კი, ვადა სულ უფრო 
მცირდება. სწორედ ამ სირთულეებთან გასამკლავებლად, 
თანამედროვე მსოფლიოში აქტუალობას იძენს 
ინოვაციური მეთოდი - დიზაინ ფიქრი.

დიზაინ ფიქრი არის პრობლემების გადაჭრის, 
ამოცანების ამოხსნის, გამოწვევების 
გადალახვისა და ინოვაციების დანერგვის 
თანამედროვე დისციპლინა. 
ის სხვადასხვა დარგის 
დიზაინერებისგან ითვისებს 
შემოქმედებით მეთოდებს, 
ძიების მიდგომებსა და 
მოფიქრების ეტაპებს.

ტერმინი Design Thinking იმდენად ახალია, რომ მისი ზუსტი 
ქართული შესატყვისი / განმარტება ჯერ ბოლომდე არ 
დამკვიდრებულა. თუ პირდაპირ გადავთარგმნით, გამოვა - 
დიზაინერული ფიქრი, ან უბრალოდ დიზაინ ფიქრი. ჩვენ მეორე 
ვერსია უფრო მოგვწონს.



ბავშვთა ჯანდაცვა, დანაშაულის პრევენცია, კლიმატური 
ცვლილებები, მომავლის ტექნოლოგიები - დღეს, დიზაინ ფიქრი 
ინერგება ყველა სახის ორგანიზაციაში და გამოიყენება დიდი თუ 
პატარა გამოწვევების საპასუხოდ. 

ერთ ერთი უმთავრესი მიდგომა, რის გარეშეც დიზაინ ფიქრი ვერ 
იარსებებს არის - ადამიანზე ორიენტირებული გადაწყვეტები - რაც 
გულისხმობს ახალი პროდუქტებისთვის სტრატეგიისა და იდეების 
შექმნას, რომლის მთავარი მიზანი საზოგადო და ინდივიდუალური 
სარგებლის მოტანა იქნება. ის მოიცავს მომხმარებლის შესწავლას, 
სიღრმისეულ ანალიზს, ემპათიური მიდგომების დანერგვასა და 
ემოციური ინტელექტის, როგორც ბიზნესისთვის აუცილებელი 
უნარის დაფუძნებას.  

ინსპირაცია, იდეაცია და იმპლემენტაცია - ინოვაციური 
გადაწყვეტების 3 მნიშვნელოვანი სივრცეა, 
რომელთა ირგვლივ ტრიალებს დიზაინ ფიქრის 
პროცესი. ეს პროცესი აღნიშნულ სამ პუნქტს 
შორის, წინ და უკან, არათანმიმდევრულად 
და არაწრფივად მიმდინარეობს. თუმცა, 
ეს სულაც არ იწვევს დისციპლინისა და 
ორგანიზებულობის ნაკლებობას, 
არამედ ქმნის საჭირო გარემოს 
ძიებისთვისა და 
მოულოდნელი 
აღმოჩენებისთვის.
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ტრენინგს ამბიციური მიზანი აქვს - 3 დღეში დიზაინ ფიქრის 
მიდგომის სიღრმისეული აღქმა, გაგება და დაუფლება. ინტენსიური 
კურსი გააერთიანებს როგორც თეორიულ, ასევე მეტად 
მნიშვნელოვან პრაქტიკულ სწავლებას.

ტრენინგის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიაზრონ და 
გაითავისონ, თუ რა წვლილი აქვს დიზაინ ფიქრის პროცესს 
ორგანიზაციებისა თუ ინდივიდების ტრანსფორმაციასა და 
შთაგონების პროცესში. გარდა ამისა, თითოეული მათგანი გაივლის 
მის ყველა მნიშვნელოვან ეტაპს და გაეცნობა პროცესის 
ფუნდამენტურ მიდგომებს. 

კურსი განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც... 
     სურს რომ შეეძლოს ამოცანების ამოხსნა და 
     პრობლემების გადაჭრა - სფეროს განურჩევლად;

     სჯერა ინოვაციური იდეების და სურს, 
     რომ თანამედროვეობას მაქსიმალურად მოერგოს; 

     აქვს სურვილი შეცვალოს, გააუმჯობესოს 
     და გამოიგონოს რაღაც საინტერესო 
     და მნიშვნელოვანი; 

     ეფიქრება იმაზე, თუ როგორ 
     გახადოს უკეთესი 
     საკუთარი კომპანია, გარემო 
     და თუნდაც, ქვეყანა.



კურსის გავლის შემდეგ, თქვენ... 
     შეძლებთ დიზაინ ფიქრის დანერგვას ნებისმიერი ამოცანის 
     ამოხსნის პროცესში;

     გახდებით უფრო თავდაჯერებულობები და ირწმუნებთ 
     საკუთარ შემოქმედებით შესაძლებლობებს;

     უკეთ გაუგებთ ადამიანებს - მათ ემოციურ, ფსიქოლოგიურ 
     და ფიზიკურ საჭიროებებს;

     შეისწავლით იდეების გენერაციის ტექნიკებს;

     განივითარებთ პრობლემების გადაჭრის უნარებს;

დიზაინ მოაზროვნეები [Design Thinkers] წარმატებით მუშაობენ 
შეზღუდვების პირობებში, იღებენ ადამიანზე მორგებულ 
გადაწყვეტილებებს, მოაქვთ გარემოსთვის დადებითი 
ცვლილებები და ყოველთვის პოულობენ შესაძლებლობებს 
მუდმივად ცვალებად გარემოში.   

კურსის ხანგრძლივობა:  3 (სრული) დღე,
პარასკევი-შაბათი-კვირა

ფასი: 1500 ლარი

რეგისტრაციისთვის 
ეწვიეთ ბმულს

https://docs.google.com/forms/d/1YIxnvBxiNW0GrLX9xYsFp43CLZrTKbXRz2F7lkdNuZ0/edit
https://docs.google.com/forms/d/130-LQHPoh9DwdZe92azsocBuGoVgYlNv8IDHD3wda7w/viewform?edit_requested=true


ტრენინგის 
განრიგი და თემები

10:00-10:45 
გაცნობა: ტრენინგის მიზნის, მეთოდოლოგიის, განრიგისა და 
ერთმანეთის გაცნობა.

11:00–12:30
დიზაინ ფიქრი ა-დან ჰ-მდე: რა არის დიზაინ ფიქრი და რატომ არ 
არის ის შექმნილი მხოლოდ დიზაინერებისთვის? პროცესი, შექმნა 
და იმპლემენტაცია - დიზაინ ფიქრის მიხედვით. 

12:30-12:45 
შესვენება

12:45-14:00
პრაქტიკული სავარჯიშო 

14:00-15:00
შესვენება

15:00-16:30
რა ხდება დიზაინერების თავში: როგორ იგონებენ დიზაინერები? რა 
უფრო საჭიროა - ნიჭი, უნარები თუ მიდგომა? რა არის და რაში 
გამოიყენება დიზაინ ფიქრის მენტალური მატრიცა?

16:30-16:45
შესვენება

16:45–18:15
დიზაინის მენტალიტეტი: მასიური ცვლილების 
დიზაინი და თანმდევი პრინციპები. 

18:15–19:00
პროექტის დამუშავება

დღე 
პირველი 



ტრენინგის 
განრიგი და თემები
10:00–11:00
პრაქტიკული სავარჯიშო

11:00–12:00
ადამიანზე მორგებული დიზაინი [ნაწილი 1] - რატომ ხდება ემპათია და 
ემოციური ინტელექტი ბიზნეს წარმატების აუცილებელი ფაქტორი? 
რა არის ინსაიტი? რა სუპერ ძალა გააჩნია მას? რა უნდა ვქნათ, რომ 
ადამიანებს გავუგოთ და როგორ იქცევა საჭიროება 
მოთხოვნილებად?

12:00-12:15
შესვენება

12:15–13:15
ადამიანზე მორგებული დიზაინი [ნაწილი 2] 

13:15–14:00
პრაქტიკული სავარჯიშო

14:00-15:00
შესვენება

15:00-16:30
პროტოტიპების კეთება - იდეების გონებიდან რეალურ სამყაროში 
გადმოტანა. დახვეწისა და იდეის რეალობაში გამოცდის მნიშვნელობა. 

16:30-16:45
შესვენება

16:45–18:15 
გამოცდილების დიზაინი - არის თუ არა გამოცდილების დიზაინი 
ბრენდინგზე უფრო მნიშვნელოვანი?  “გამოცდილების გზამკვლევის” 
გაცნობა და მასთან დამეგობრება.

18:15–19:00
პროექტის დამუშავება

დღე 
მეორე



ტრენინგის 
განრიგი და თემები

10:00–11:00
დიზაინ ფიქრი და კორპორატიული კულტურა: არის თუ არა ყველგან 
ინოვაციისა და კრეატივის ადგილი? როგორ უნდა 
„ბრეინსტორმინგის“ სწორად კეთება და კიდევ რა 10 გზა არსებობს 
იდეების გენერირებისთვის?

11:00–12:00
საზოგადო სიკეთის დიზაინი:  როგორ გავხადოთ ჩვენი გარემო და 
ზოგადად, სამყარო უკეთესი? ამოხსნები, გადაწყვეტები და იდეები - 
საზოგადო სარგებლით და გლობალური პოტენციალით.

12:00-12:15
შესვენება

12:15–13:15
მომავლის დიზაინი: როგორ შევქნათ და გარდავქმნათ 
გაუჩერებლად?

13:15 –14:00
პრაქტიკული სავარჯიშო

14:00-15:00
შესვენება

15:00-17:00
პროექტის დამუშავება 

17:00-19:00
დიზაინ ფიქრის გურუ: პროექტების 
წარდგენა

დღე 
მესამე 



საკონტაქტო ინფორმაცია:

ირინა დავითაშვილი

უწყვეტი განათლებისა და 
სატრენინგო პროგრამების 
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: +995 555 935 959
Email: i.davitashvili@alte.edu.ge




