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ღვინის და გასტრონომიული ტურიზმი 10 მარტი - 25 აპრილი (2019)

ტრენინგი თემა თემის დეტალური აღწერა ტრენერი თარიღი

1 – ტრენინგი ღვინის ტურიზმის
განსაზღვრება.
ღვინის ტურიზმის
მიმართულებები

● ღვინის ტურიზმის განსაზღვრება
(ტერმინოლოგიები);

● ტრადიციული ბაზრები - საფრანგეთი,
გერმანია, იტალია, ესპანეთი,
პორტუგალია;

● ახალი სამყაროს ქვეყნები - ახალი
ზელანდია, ავსტრალია, აშშ, ჩილე,
არგენტინა, სამხრეთ აფრიკა;

გიორგი
დარციმელია

10.03.2020
სამშაბათი

2 – ტრენინგი

მევენახეობა და
მეღვინეობა

● ძირითადი საერთაშორისო ვაზის ჯიშები;
● ძირითადი ქართული ვაზის ჯიშები;
● ღვინის ტიპები და სტილები;
● მევენახეობის გეოგრაფიული ნიშნები:

საერთაშორისო და ქართული
კლასიფიკაცია;

● ღვინოების კლასიფიკაცია:
1. ტიპების მიხედვით (წყნარი, ცქრიალა,

შემაგრებული);
2. გეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით

(ადგილწარმოშობა);
3. სტილის მიხედვით (გამოყენებული

ტექნოლოგიის მიხედვით);

● ღვინის სერვისი: ლოჯისტიკა, შენახვა,
დაცვა, მომსახურება;

გიორგი
დარციმელია

12.03.2020
ხუთშაბათი

3 – ტრენინგი
ღვინის მარკეტინგი
და გაყიდვები -
8000 მოსავალში
ვიზიტი
(წარმატებული
ბიზნესის
მაგალითი)

● 8000 მოსავლი - წარმატებული
ბიზნესის მაგალითი;

● ღვინის ბაზრის მიმოხილვა -
მსოფლიო და საქართველო;

● ღვინის ბრენდინგი (გზა ეტიკეტიდან
მომხმარებლამდე);

● ბაზრების მოძიება და მათთან
დაკავშირება;

● ფასწარმოქმნა;
● ღვინის დეგუსტაცია;

გიორგი
დარციმელია

14.03.2020
შაბათი
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4 – ტრენინგი
ღვინის ტურიზმის
საკვანძო
ელემენტები და
თანამედროვე
პრაქტიკა

● როგორ შევქმნათ, გავყიდოთ და
ვმართოთ ღვინის ტური?

● უცხოური მეღვინეობების
ტურისტული გამოცდილება;

● ქართული ღვინის ტურიზმის
წარმატების მაგალითები;

გიორგი
დარციმელია

17.03.2020
სამშაბათი

5 – ტრენინგი
ვინ არიან ღვინის
ტურისტები და რა
უნდათ მათ?

● პროფესიონალები;
● მოყვარულები;
● სხვები;

გიორგი
დარციმელია

19.03.2020
ხუთშაბათი

6 – ტრენინგი

ღვინის ტურიზმი
საქართველოში და
მისი როლი ქვეყნის
ეკონომიკურ და
რეგიონალურ
განივთარებაში

● ღვინის ტურიზმის გავლენა
ადგილობრივ ეკონომიკაზე;

● ღვინის ტურიზმის ადგილი და როლი
რეგიონალურ კონტექსში;

● რატომ არის მნიშვნელოვანი ღვინის
ტურიზმის განვითარება;

● ვინ იღებს სარგებელს ღვინის
ტურიზმის განვითარებით;

● ღვინის ტურის ფორმირება და
წარმატების განმსაზღვრელი
ფაქტორები საქართველოში:

● ქვევრის ღვინის წარმოება;
● ღვინის ტურის შედგენა;
● მზაობა სტუმრის მისაღებად,

სტანდარტები და პარამეტრები;

გიორგი
დარციმელია

21.03.2020
შაბათი

7 – ტრენინგი

სანახაობა,
რიტუალები და
ფესტივალები
ღვინის ტურიზმში

გიორგი
დარციმელია

25.03.2020
სამშაბათი

8 – ტრენინგი

ინოვაციები და
დამატებული
ღირებულების
მომსახურებები
ღვინის ტურიზმში;

● ღვინის სპა (ენოთერაპია) და
კოსმეტიკა;

● მასტერკლასები, ვენახის აქტივობები და
სხვა ანიმაციები;

● სუვენირები;

გიორგი
დარციმელია 26.03.2020

ხუთშაბათი
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● მასტერკლასები, ვენახის აქტივობები და
სხვა ანიმაციები;

● სუვენირები;

გიორგი
დარციმელია 26.03.2020

ხუთშაბათი
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ტელ: 24 24 1 24

4 – ტრენინგი
ღვინის ტურიზმის
საკვანძო
ელემენტები და
თანამედროვე
პრაქტიკა

● როგორ შევქმნათ, გავყიდოთ და
ვმართოთ ღვინის ტური?

● უცხოური მეღვინეობების
ტურისტული გამოცდილება;

● ქართული ღვინის ტურიზმის
წარმატების მაგალითები;

გიორგი
დარციმელია

17.03.2020
სამშაბათი

5 – ტრენინგი
ვინ არიან ღვინის
ტურისტები და რა
უნდათ მათ?

● პროფესიონალები;
● მოყვარულები;
● სხვები;

გიორგი
დარციმელია

19.03.2020
ხუთშაბათი

6 – ტრენინგი

ღვინის ტურიზმი
საქართველოში და
მისი როლი ქვეყნის
ეკონომიკურ და
რეგიონალურ
განივთარებაში

● ღვინის ტურიზმის გავლენა
ადგილობრივ ეკონომიკაზე;

● ღვინის ტურიზმის ადგილი და როლი
რეგიონალურ კონტექსში;

● რატომ არის მნიშვნელოვანი ღვინის
ტურიზმის განვითარება;

● ვინ იღებს სარგებელს ღვინის
ტურიზმის განვითარებით;

● ღვინის ტურის ფორმირება და
წარმატების განმსაზღვრელი
ფაქტორები საქართველოში:

● ქვევრის ღვინის წარმოება;
● ღვინის ტურის შედგენა;
● მზაობა სტუმრის მისაღებად,

სტანდარტები და პარამეტრები;

გიორგი
დარციმელია

21.03.2020
შაბათი

7 – ტრენინგი

სანახაობა,
რიტუალები და
ფესტივალები
ღვინის ტურიზმში

გიორგი
დარციმელია

25.03.2020
სამშაბათი

8 – ტრენინგი

ინოვაციები და
დამატებული
ღირებულების
მომსახურებები
ღვინის ტურიზმში;

● ღვინის სპა (ენოთერაპია) და
კოსმეტიკა;

● მასტერკლასები, ვენახის აქტივობები და
სხვა ანიმაციები;

● სუვენირები;

გიორგი
დარციმელია 26.03.2020

ხუთშაბათი
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9 – ტრენინგი ღვინის დეგუსტაცია
- თეორია და
პრაქტიკა -
(ვინერიაში ვიზიტი
და დეგუსტაცია)

● ღვინის დეგუსტაციის წესები -
სისტემური მიდგომა დაგემოვნებისადმი;
(WSET - ის საერთაშორისო წესები და
გამოცდილებები)

● სადეგუსტაციო ჭურჭელი და ღვინის
სერვისი;

● სამაგალითო ღვინოების დეგუსტაცია;

● ღვინის შეხამება კერძებთან;

გიორგი
დარციმელია

28.03.2020
შაბათი

10 – ტრენინგი
ღვინის ტურიზმის
განვითარების
პერსპექტივები
საქართველოში

● საერთაშორისო ტენდენციები -
სტატისტიკური მიმოხილვა

● ქვეყნის პოტენციალის მიმოხილვა ამ
კუთხით;

● საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარების გზები;

გიორგი
დარციმელია

31.03.2020
სამშაბათი

11 – ტრენინგი ღვინის ტურიზმში
ჩართული
ძირითადი
მხარეები და მათი
მნიშვნელობა

● მარნის მეპატრონე;
● გიდი;
● სტუმარი/ტურისტი;
● რესტორანი;
● სასტუმრო;

გიორგი
დარციმელია

მოწვეული
ტრენერები -
იაგო
ბიტარიშვილი
და
ჯონი

02.04.2020
ხუთშაბათი

12 – ტრენინგი

პრაქტიკა
რომელიმე მარანში
- კახეთში წასვლა
(ჯაყელების
მარანი, შატო მერე
და ძველი შუამთა)

● წარმოება
● ტერიტორიის მოწყობა

გიორგი
დარციმელია

04.04.2020
შაბათი

13 – ტრენინგი რატომ გახდა
დღეისთვის კვების
კულტურისა და
კულინარიის თემა
ასეთი აქტუალური?

● გასტრონომიული კულტურა;
● გასტრონომიული ტურიზმი;
● კულინა;
● ტრაპეზი;
● კვების სახეობები მსოფლიოში:

ვეგეტარიანელობა, სლოუ ფუდი და
ფასტ ფუდი;

დალი ცატავა

07.04.2020
სამშაბათი

ტურიზმის ორგანიზაცია
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9 – ტრენინგი ღვინის დეგუსტაცია
- თეორია და
პრაქტიკა -
(ვინერიაში ვიზიტი
და დეგუსტაცია)

● ღვინის დეგუსტაციის წესები -
სისტემური მიდგომა დაგემოვნებისადმი;
(WSET - ის საერთაშორისო წესები და
გამოცდილებები)

● სადეგუსტაციო ჭურჭელი და ღვინის
სერვისი;

● სამაგალითო ღვინოების დეგუსტაცია;

● ღვინის შეხამება კერძებთან;

გიორგი
დარციმელია

28.03.2020
შაბათი

10 – ტრენინგი
ღვინის ტურიზმის
განვითარების
პერსპექტივები
საქართველოში

● საერთაშორისო ტენდენციები -
სტატისტიკური მიმოხილვა

● ქვეყნის პოტენციალის მიმოხილვა ამ
კუთხით;

● საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარების გზები;

გიორგი
დარციმელია

31.03.2020
სამშაბათი

11 – ტრენინგი ღვინის ტურიზმში
ჩართული
ძირითადი
მხარეები და მათი
მნიშვნელობა

● მარნის მეპატრონე;
● გიდი;
● სტუმარი/ტურისტი;
● რესტორანი;
● სასტუმრო;

გიორგი
დარციმელია

მოწვეული
ტრენერები -
იაგო
ბიტარიშვილი
და
ჯონი

02.04.2020
ხუთშაბათი

12 – ტრენინგი

პრაქტიკა
რომელიმე მარანში
- კახეთში წასვლა
(ჯაყელების
მარანი, შატო მერე
და ძველი შუამთა)

● წარმოება
● ტერიტორიის მოწყობა

გიორგი
დარციმელია

04.04.2020
შაბათი

13 – ტრენინგი რატომ გახდა
დღეისთვის კვების
კულტურისა და
კულინარიის თემა
ასეთი აქტუალური?

● გასტრონომიული კულტურა;
● გასტრონომიული ტურიზმი;
● კულინა;
● ტრაპეზი;
● კვების სახეობები მსოფლიოში:

ვეგეტარიანელობა, სლოუ ფუდი და
ფასტ ფუდი;

დალი ცატავა

07.04.2020
სამშაბათი
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9 – ტრენინგი ღვინის დეგუსტაცია
- თეორია და
პრაქტიკა -
(ვინერიაში ვიზიტი
და დეგუსტაცია)

● ღვინის დეგუსტაციის წესები -
სისტემური მიდგომა დაგემოვნებისადმი;
(WSET - ის საერთაშორისო წესები და
გამოცდილებები)

● სადეგუსტაციო ჭურჭელი და ღვინის
სერვისი;

● სამაგალითო ღვინოების დეგუსტაცია;

● ღვინის შეხამება კერძებთან;

გიორგი
დარციმელია

28.03.2020
შაბათი

10 – ტრენინგი
ღვინის ტურიზმის
განვითარების
პერსპექტივები
საქართველოში

● საერთაშორისო ტენდენციები -
სტატისტიკური მიმოხილვა

● ქვეყნის პოტენციალის მიმოხილვა ამ
კუთხით;

● საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარების გზები;

გიორგი
დარციმელია

31.03.2020
სამშაბათი

11 – ტრენინგი ღვინის ტურიზმში
ჩართული
ძირითადი
მხარეები და მათი
მნიშვნელობა

● მარნის მეპატრონე;
● გიდი;
● სტუმარი/ტურისტი;
● რესტორანი;
● სასტუმრო;

გიორგი
დარციმელია

მოწვეული
ტრენერები -
იაგო
ბიტარიშვილი
და
ჯონი

02.04.2020
ხუთშაბათი

12 – ტრენინგი

პრაქტიკა
რომელიმე მარანში
- კახეთში წასვლა
(ჯაყელების
მარანი, შატო მერე
და ძველი შუამთა)

● წარმოება
● ტერიტორიის მოწყობა

გიორგი
დარციმელია

04.04.2020
შაბათი

13 – ტრენინგი რატომ გახდა
დღეისთვის კვების
კულტურისა და
კულინარიის თემა
ასეთი აქტუალური?

● გასტრონომიული კულტურა;
● გასტრონომიული ტურიზმი;
● კულინა;
● ტრაპეზი;
● კვების სახეობები მსოფლიოში:

ვეგეტარიანელობა, სლოუ ფუდი და
ფასტ ფუდი;

დალი ცატავა

07.04.2020
სამშაბათი



ტურიზმის ორგანიზაცია
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის 17-19

www.to.edu.ge; info@edu.ge
ტელ: 24 24 1 24

14 – ტრენინგი ქართული
გასტრონომიული
კულტურა
სრულიად
უნიკალური
ფენომენი

● რეგიონების სამზარეულო;
● საკვები, როგორც მედიატორი

რიტუალებში. პური, როგორც
სარიტუალო პროდუქტი სხვადასხვა
კულტურებში და ქართული პურის
ფენომენი;

● ხაჭაპური, როგორც გლობალური
პროდუქტი და გულსართიანების
კულტურა ქართულ გასტრონომიაში;

დალი ცატავა

09.04.2020
ხუთშაბათი

15 - ტრენინგი
ვიზიტი -
წოდორეთში

● გასტრონომიული მუზეუმი და მისი
სპეციფიკა;

ესმა კუნჭულია
11.04.2020
შაბათი

16 – ტრენინგი გასტრონომიული
კულტურა

● გასტრონომიული კულტურის
კონკრეტულ რეგიონებზე მიბმის
სპეციფიკა;

● გასტრონომიული სუვენირების
ბაზრის განვითარება;

დალი ცატავა 14.04.2020
სამშაბათი

17 – ტრენინგი
გასტრონომიული
ტურიზმი და მისი
სახეები

● გასტრონომიული ტურიზმი და
გასტრონომიული ტურისტი;

● ვინ არის გასტრონომიული, ფუდ და
კულინარიული ტურისტი;

● გასტრონომიული ტურიზმის სახეები;

დალი ცატავა 16.04.2020
ხუთშაბათი

18 – ტრენინგი
კლასიკური
გასტრონომიული
კულტურის
ჩამოყალიბება და
მისი განვითარების
გზები

● სარესტორნო ბიზნესი - მიშლენის
Michelin გზამკვლევის ქეისი; გო ე
მიო Gault&Millau;

● ფესტივალები და კონკურსები მისია
და იდეა სარესტორნო ბიზნესში -
Bocuse d´Or ბოკიუზ დ’ორი;

● ცნება ევროპული სამზარეულო;
ფრანგული კლასიკა;

დალი ცატავა

21.04.2020
სამშაბათი

19 – ტრენინგი
ქართული ყველი

● ქართული ყველი და მისი გამოყენება
ყველის ტურიზმისათვის;

● ქართული ღვინის და ყველის
შეხამება (მასტერკლასი);

● რეკომენდაციები ქართული
კერძებისა და ღვინის შეხამების
შესახებ;

მოწვეული
ტრენერი - ანა
მიქაძე

23.04.2020
ხუთშაბათი

ტურიზმის ორგანიზაცია
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის 17-19

www.to.edu.ge; info@edu.ge
ტელ: 24 24 1 24

14 – ტრენინგი ქართული
გასტრონომიული
კულტურა
სრულიად
უნიკალური
ფენომენი

● რეგიონების სამზარეულო;
● საკვები, როგორც მედიატორი

რიტუალებში. პური, როგორც
სარიტუალო პროდუქტი სხვადასხვა
კულტურებში და ქართული პურის
ფენომენი;

● ხაჭაპური, როგორც გლობალური
პროდუქტი და გულსართიანების
კულტურა ქართულ გასტრონომიაში;

დალი ცატავა

09.04.2020
ხუთშაბათი

15 - ტრენინგი
ვიზიტი -
წოდორეთში

● გასტრონომიული მუზეუმი და მისი
სპეციფიკა;

ესმა კუნჭულია
11.04.2020
შაბათი

16 – ტრენინგი გასტრონომიული
კულტურა

● გასტრონომიული კულტურის
კონკრეტულ რეგიონებზე მიბმის
სპეციფიკა;

● გასტრონომიული სუვენირების
ბაზრის განვითარება;

დალი ცატავა 14.04.2020
სამშაბათი

17 – ტრენინგი
გასტრონომიული
ტურიზმი და მისი
სახეები

● გასტრონომიული ტურიზმი და
გასტრონომიული ტურისტი;

● ვინ არის გასტრონომიული, ფუდ და
კულინარიული ტურისტი;

● გასტრონომიული ტურიზმის სახეები;

დალი ცატავა 16.04.2020
ხუთშაბათი

18 – ტრენინგი
კლასიკური
გასტრონომიული
კულტურის
ჩამოყალიბება და
მისი განვითარების
გზები

● სარესტორნო ბიზნესი - მიშლენის
Michelin გზამკვლევის ქეისი; გო ე
მიო Gault&Millau;

● ფესტივალები და კონკურსები მისია
და იდეა სარესტორნო ბიზნესში -
Bocuse d´Or ბოკიუზ დ’ორი;

● ცნება ევროპული სამზარეულო;
ფრანგული კლასიკა;

დალი ცატავა

21.04.2020
სამშაბათი

19 – ტრენინგი
ქართული ყველი

● ქართული ყველი და მისი გამოყენება
ყველის ტურიზმისათვის;

● ქართული ღვინის და ყველის
შეხამება (მასტერკლასი);

● რეკომენდაციები ქართული
კერძებისა და ღვინის შეხამების
შესახებ;

მოწვეული
ტრენერი - ანა
მიქაძე

23.04.2020
ხუთშაბათი

ტურიზმის ორგანიზაცია
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის 17-19

www.to.edu.ge; info@edu.ge
ტელ: 24 24 1 24

14 – ტრენინგი ქართული
გასტრონომიული
კულტურა
სრულიად
უნიკალური
ფენომენი

● რეგიონების სამზარეულო;
● საკვები, როგორც მედიატორი

რიტუალებში. პური, როგორც
სარიტუალო პროდუქტი სხვადასხვა
კულტურებში და ქართული პურის
ფენომენი;

● ხაჭაპური, როგორც გლობალური
პროდუქტი და გულსართიანების
კულტურა ქართულ გასტრონომიაში;

დალი ცატავა

09.04.2020
ხუთშაბათი

15 - ტრენინგი
ვიზიტი -
წოდორეთში

● გასტრონომიული მუზეუმი და მისი
სპეციფიკა;

ესმა კუნჭულია
11.04.2020
შაბათი

16 – ტრენინგი გასტრონომიული
კულტურა

● გასტრონომიული კულტურის
კონკრეტულ რეგიონებზე მიბმის
სპეციფიკა;

● გასტრონომიული სუვენირების
ბაზრის განვითარება;

დალი ცატავა 14.04.2020
სამშაბათი

17 – ტრენინგი
გასტრონომიული
ტურიზმი და მისი
სახეები

● გასტრონომიული ტურიზმი და
გასტრონომიული ტურისტი;

● ვინ არის გასტრონომიული, ფუდ და
კულინარიული ტურისტი;

● გასტრონომიული ტურიზმის სახეები;

დალი ცატავა 16.04.2020
ხუთშაბათი

18 – ტრენინგი
კლასიკური
გასტრონომიული
კულტურის
ჩამოყალიბება და
მისი განვითარების
გზები

● სარესტორნო ბიზნესი - მიშლენის
Michelin გზამკვლევის ქეისი; გო ე
მიო Gault&Millau;

● ფესტივალები და კონკურსები მისია
და იდეა სარესტორნო ბიზნესში -
Bocuse d´Or ბოკიუზ დ’ორი;

● ცნება ევროპული სამზარეულო;
ფრანგული კლასიკა;

დალი ცატავა

21.04.2020
სამშაბათი

19 – ტრენინგი
ქართული ყველი

● ქართული ყველი და მისი გამოყენება
ყველის ტურიზმისათვის;

● ქართული ღვინის და ყველის
შეხამება (მასტერკლასი);

● რეკომენდაციები ქართული
კერძებისა და ღვინის შეხამების
შესახებ;

მოწვეული
ტრენერი - ანა
მიქაძე

23.04.2020
ხუთშაბათი



ტურიზმის ორგანიზაცია
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის 17-19

www.to.edu.ge; info@edu.ge
ტელ: 24 24 1 24

20 - ტრენინგი
ვიზიტი - შავ ლომში

● ქართული სუფრა და რიტუალური
დანიშნულების კერძები. ლხინის და
ჭირის სუფრა, თამადის ინსტიტუტი
და მერიქიფე; - ერთობლივად;

● მერიკო გუბელაძის მასტერკლასი;
● დაჯილდოვება / სერთიფიკატების

გადაცემა;

მერიკო
გუბელაძე,
გიორგი
დარციმელია,
დალი ცატავა

25.04.2020
შაბათი

ტურიზმის ორგანიზაცია
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის 17-19

www.to.edu.ge; info@edu.ge
ტელ: 24 24 1 24

20 - ტრენინგი
ვიზიტი - შავ ლომში

● ქართული სუფრა და რიტუალური
დანიშნულების კერძები. ლხინის და
ჭირის სუფრა, თამადის ინსტიტუტი
და მერიქიფე; - ერთობლივად;

● მერიკო გუბელაძის მასტერკლასი;
● დაჯილდოვება / სერთიფიკატების

გადაცემა;

მერიკო
გუბელაძე,
გიორგი
დარციმელია,
დალი ცატავა

25.04.2020
შაბათი

ტურიზმის ორგანიზაცია
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის 17-19

www.to.edu.ge; info@edu.ge
ტელ: 24 24 1 24

20 - ტრენინგი
ვიზიტი - შავ ლომში

● ქართული სუფრა და რიტუალური
დანიშნულების კერძები. ლხინის და
ჭირის სუფრა, თამადის ინსტიტუტი
და მერიქიფე; - ერთობლივად;

● მერიკო გუბელაძის მასტერკლასი;
● დაჯილდოვება / სერთიფიკატების

გადაცემა;

მერიკო
გუბელაძე,
გიორგი
დარციმელია,
დალი ცატავა

25.04.2020
შაბათი


