იყალთოს ზამთრის აკადემია
თავისუფლებისთვის
- თვითკონტროლი თუ სახელმწიფო კონტროლი?
22-26 თებერვალი, იყალთო, საქართველო
ორგანიზატორები:

ახალი ეკონომიკური სკოლა, საქართველო
ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის, გერმანია

ლექტორები და მოდერატორები:
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო
პაატა შეშელიძე
გია ჯანდიერი
გიორგი ჩხიკვაძე
გიორგი ჩიქოვანი
ნოდარ ჩინჩალაძე
ღონისძიების ადგილი:

სასტუმრო „სავანეთი“, იყალთო

სამუშაო ენა:

ქართული

იყალთოს ზამთრის აკადემია თავისუფლებისთვის, 22-26 თებერვალი, 2019 წელი, სასტუმრო სავანეთი, იყალთო, საქართველო
პარასკევი, 22 თებერვალი
12:15 პროგრამის გაცნობა
13:00 სადილი და თავისუფალი დრო
I სესია - მოდერატორი გია ჯანდიერი
16:30 ლექცია: ინდივიდუალური
გადაწყვეტილებების ეკონომიკა - პაატა
შეშელიძე
18:00 შესვენება ყავაზე
18:15 ჯგუფური განხილვები: პასუხისმგებლობა
და თავისუფლება - გიორგი ჩხიკვაძე
19:00 შესვენება
19:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
20:00 ვახშამი და მიღება

19:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
20:00 ვახშამი

კვირა, 24 თებერვალი
08:30 საუზმე
IV სესია - მოდერატორი გია ჯანდიერი
09:30 ლექცია: დაზოგვები, ინვესტიციები,
პენსია: ნებაყოფლობითი თუ სავალდებულო ნოდარ ჩინჩალაძე
11:00 შესვენება ყავაზე
11:15 ჯგუფური განხილვები: ძიძა
სახელმწიფოში ცხოვრების ხიბლი - გიორგი
ჩხიკვაძე
12:00 შესვენება
12:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
შაბათი, 23 თებერვალი
13:00 სადილი და თავისუფალი დრო
08:30 საუზმე
V სესია - მოდერატორი პაატა შეშელიძე
II სესია - მოდერატორი გიორგი ჩიქოვანი
09:30 ლექცია: გადაწყვეტილების მიღება - მე თუ 16:30 ლექცია: მიწა, ბუნებრივი რესურსები და
მათი მართვის საუკეთესო პრაქტიკა - გია
სხვა? - გია ჯანდიერი
ჯანდიერი
11:00 შესვენება ყავაზე
18:00 შესვენება ყავაზე
11:15 ჯგუფური განხილვები: რას ნიშნავს
18:15 ჯგუფური განხილვები: პასუხისმგებლობა
საკუთრების უფლება? - პაატა შეშელიძე
და გარემოს დაცვა - გიორგი ჩიქოვანი
12:00 შესვენება
19:00 შესვენება
12:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
19:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
13:00 სადილი და თავისუფალი დრო
20:00 ვახშამი
III სესია - მოდერატორი პაატა შეშელიძე
16:30 ლექცია: საბაზრო გეგმები სახელმწიფო
ორშაბათი, 25 თებერვალი
მგეგმავების გარეშე: ბინათმშენებლობა და
08:30 საუზმე
ურბანული განვითარება - გიორგი ჩიქოვანი
VI სესია - მოდერატორი გიორგი ჩიქოვანი
18:00 შესვენება ყავაზე
18:15 ჯგუფური განხილვები: განსაზღვრავს თუ 09:30 ლექცია: კვება, სმა, მოწევა - ვისი
საზრუნავია? - გიორგი ჩხიკვაძე
არა საზოგადოების ეკონომიკურ წარმატებას
11:00 შესვენება ყავაზე
მისი განათლება? - გია ჯანდიერი
19:00 შესვენება

11:15 ჯგუფური განხილვები:
პასუხისმგებლობა: პირადი თუ კოლექტიური.
როგორ „მუშაობს“ აკრძალვა? - გია ჯანდიერი
12:00 შესვენება
12:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
13:00 სადილი და თავისუფალი დრო
VII სესია - მოდერატორი გიორგი ჩხიკვაძე
16:30 ლექცია: როგორ უნდა განვსაზღვროთ რა
არის ძალადობა? - ნოდარ ჩინჩალაძე
18:00 შესვენება ყავაზე
18:15 ჯგუფური განხილვები: როგორ
გამოვრწთოთ ხასიათი? - პაატა შეშელიძე
19:00 შესვენება
19:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
20:00 ბანკეტი
სამშაბათი, 26 თებერვალი
08:30 საუზმე
VIII სესია - მოდერატორი გიორგი ჩხიკვაძე
09:30 ლექცია: რეგულაციების ეკონომიკური
ანალიზი - პაატა შეშელიძე
11:00 შესვენება ყავაზე
11:15 ჯგუფური განხილვები: კანონიერება და
წესრიგი სახელმწიფოს გარეშე - გიორგი
ჩიქოვანი
12:00 შესვენება
12:15 ჯგუფების პრეზენტაცია
13:00 სადილი და თავისუფალი დრო
IX სესია - მოდერატორი გია ჯანდიერი
15:00 ექსკურსია იყალთოს მონასტერში
16:00 სერთიფიკატების გადაცემა და ფოტოსესია
17:15 სასტუმროში დაბრუნება
17:45 გამოსამშვიდობებელი ალაფურშეტი
20:00 თბილისში გამომგზავრება

