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ანოტაცია 

 

ჯგუფურ პროექტში წარმოდგენილია ელექტრონული სწავლების სისტემა, რომელიც 

მიზნად ისახავს სკოლებში მოსწავლეებისათვის შეიქმნას პორტალი, რომლის მეშვეობითაც 

შესაძლებელი იქნება საბაზისო ცოდნის მიღება პროგრამირების საფუძვლებში. ონლაინ 

სწავლა ტრადიციული განათლების ყველა ფორმის ორგანიზაციული, მეთოდური და 

ტექნიკური უზრუნველყოფის თვისებრივი სახეცვლილებაა,  ჩვენი სისტემა ხასიათდება 

ევოლუციურობით,  კოდი არის ისე სტრუქტურირებული, რომ  ადვილი შესაძლებელია 

მასში ცვლილებების შეტანა და ახალი ფუნქციონალების დამატება, მდგრადია  შესაძლებელი 

ცვლილებებისადმი. ელექტრონული სწავლების პორტალი რეალიზებულია ახალი 

ინფორმაციული და  ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების საშუალებით. ელექტრონული 

სწავლება სასწავლო აქტივობაა, რომელიც ხორციელდება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

პროექტი დაწერილია asp.net MVC 4-ზე, ხოლო მონაცემთა ბაზასთან სამუშაოდ 

გამოყენებული გვაქვს Entity Framework Code First.  
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Annotation 

Team project is about E-Learning system, which aims creating web portal for 

schools, where pupils can get basic knowledge about programming. Online learning is 

a modern way for getting education, it refers to the use of computers and internet in 

learning and education. Our solution is designed to have high maintainability and 

extensibility index, so new functionality can easily added to the system without code 

refactoring and rewriting. E-Learning system is built with latest technological and 

telecommunicational standards. 

Project is written using Microsoft’s latest web technology ASP.NET MVC4 

framework, data access is done in Microsoft’s ORM(Object-relational mapping) 

framework - Entity Framework Code First. 
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შესავალი 

საქართველოში მიმდინარეობს განთლების სისტემის რეფორმა, რომლის მიზანია 

საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა. რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილია 

განათლების ინფორმატიზაციის პრობლემა, როდესაც გათვალისწინებული უნდა 

იქნას მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება. სტატიაში განხილულია აშშ-ში 80-იან 

წლებში ჩატარებული ღონისძიებები, რომლებიც სავარაუდოდ შეიძლება 

გამოვიყენოთ დღევანდელ საქართველოში. 80-იანი წლების დასაწყისიდან აშშ-ში 

კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემები, როგორც ინფორმაციის შენახვის და 

გაცემის საშუალება, ინერგება ქვეყნის განათლების სისტემაში ყველა დონეზე. იწყებს 

განვითარებას საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციური ქსელები. გამოჩნდნენ 

გამოყენებისათვის ხელსაყერელი კომპიუტერული ენები. იზრდება პერსონალური 

კომპიუტერების რაოდენობა. 

თანამედროვე სიტუაციაში დიდი იმედები ემყარება ახალ ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებს: ელექტრონულ დაფებს, ელექტრონულ ფოსტას, კომპიუტერულ 

კონფერენიებს, ელექტრონულ ჟურნალებს და სახლემძღვანელოებს. 1988 წელს აშშ-ს 

კონგრესის გადაწყვეტილებით და პრეზიდენტის ხელმოწერით მოწონებულ იქნა  

ხალი ტექნოლოგიების დანერგვა სკოლებში, მოზრდილთა სწავლებაში, 

გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლებაში დისტანციური სწავლების პროცესში. 

ონლაინ სწავლა ტრადიციული განათლების ყველა ფორმის ორგანიზაციული, 

მეთოდური და ტექნიკური უზრუნველყოფის თვისებრივი სახეცვლილებაა, 

ხასიათდება ევოლუციურობით, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების 

კანონზომიერი მოვლენაა დარეალიზებულია ახალი ინფორმაციული და 

ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების საშუალებით. ელექტრონული სწავლება 

სასწავლო აქტივობაა, რომელიც ხორციელდება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
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1. ელექტრონული სწავლება 

 

ელექტრონული სწავლების კომპონენტების დანერგვა მიზნად ისახავს საჯარო 

სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვას საგანმანათლებლო 

საქმიანობაში, სწავლების ხარისხის ამაღლებას და მისი ეფექტურობის ზრდას. 

ელექტრონული სწავლების კომპონენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ 

ტრადიციული სწავლების პროცესში, სასწავლო გარემოს გამდიდრების მიზნით. 

ელექტრონული სწავლები სერთ–ერთი კომპონენტი არის ელექტრონული კურსი. 

ელექტრონული სწავლების ცნება აქტიურად შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ 

დღემდე ამ ტერმინს ყველა თავისებურად განმარტავს და უმრავლესობისათვის ისევ 

ბუნდოვანია. 

Electronic Learning (შემოკლებით E-learning) არის ელექტრონული სწავლების სისტემა. 

მას უამრავი სინონიმი გააჩნია, რომელთაგან ყველაზე გავრცელებულია დისტანციური 

სწავლება, სწავლება კომპიუტერის გამოყენებით, ქსელური სწავლება, ვირტუალური 

სწავლება, სწავლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების დახმარებით, სწავლება 

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით და ა.შ. მასში ასახულია სასწავლო პროცესის 

ყველა კომპონენტი - მიზანი, შინაარსი, მეთოდები, ორგანიზაციული ფორმები, სწავლების 

საშუალებები. 

არსებობს განსაზღვრება, რომელიც მიღებულია იუნესკოს სპეციალისტების მიერ: ”E-

Learning - ეს არის სწავლება ინტერნეტისა და მულტიმედიის დახმარებით.” 

ელექტრონული სწავლება შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის, მაგრამ ძირითადად, 

არსებობს სამი შემთხვევა:  

1 - დამოუკიდებელი მუშაობა ელექტრონულ მასალებთან პერსონალური კომპიუტერის, 

მობილური ტელეფონის, DVD-ფლეიერის, ტელევოზორის გამოყენებით.            

2 - კონსულტაციების, რჩევების, შეფასებების მიღება დისტანციურად ექსპერტისაგან ან 

ექსპერტთა ჯგუფისაგან.  

3 - ეს ვარიანტი მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ პირველ და მეორე ვარიანტებს ერთდროულად.  

უმეტესად, ელექტრონული განათლების დროს ყველაზე ხშირად გამოყენებადი 

მოწყობილობაა კომპიუტერი. ქსელური ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების მეშვეობით 

მონიტორზე მიღებულია ტექსტი გრაფიკითა და/ან სურათებით, ან ვიდეო გამოსახულება. 

ვიდეო გაკვეთილების მეშვეობით შესაძლოა სხვადასხვა მეთოდებით გავამახვილოთ 

გაკვეთილის მომხმარებლის ყურადღება. მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს უკუკავშირი, 

ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელს აქვს სასწავლო მასალის ათვისების საშუალება, 

სწავლობს მას, თუმცა გაურკვეველია, რა აითვისა მან. ამ სიტუაციებიდან თავის 

დასახსნელად არსებობს უფრო განვითარებული მეთოდებიც. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება 
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სისტემები, რომელზეც განთავსებულია სასწავლო მასალა (Learning Management System - 

LMS). ეს თავად არის პროგრამული პროდუქტი. სასწავლო სისტემაში შეღწევა ხდება 

ინტერნეტით ან ლოკალური ქსელით, ჩვეულებრივ რეჟიმში ან მომხმარებლის 

ავტორიზაციით (ლოგინისა და პაროლის გამოყენებით). ინსტრუქტორი განათავსებს 

სასწავლო მასალას, ქმნის ჩანაწერებს და მწყობრი თანმიმდევრობით ასრულებს 

ტესტირებებს. თითოეულ მომხმარებელს შეიძლება გააჩნდეს სწავლებისათვის 

განკუთვნილი გაკვეთილების პერსონალური ნაკრები. სასწავლო პროცესის შედეგებს 

გააანალიზებს ინსტრუქტორი ტესტირებების შედეგების საფუძველზე. არსებობს უფრო 

მეტად განვითარებული სისტემებიც, რომლებმაც შეიძლება მოგვაწოდონ დამატებითი 

ინფორმაციაც მომხმარებლის აქტიურობის შესახებ. მაგალითად, თუ ვიდეო გაკვეთილი არის 

30 წუთიანი და მომხმარებელმა უყურა 15 წუთის განმავლობაში, მაშასადამე იგი ბოლომდე 

ვერ/არ გაეცნო სასწავლო მასალას. სწავლების ელექტრონულმა სისტემამ შეიძლება შეინახოს 

თითოეული სტუდენტის სასწავლო პროცესის ისტორია, რაც ყურადსაღებია მათი მომდევნო 

დასაქმებისა თუ დაწინაურების დროს. ამრიგად, სწავლების ასეთი სისტემის უპირატესობა 

არის შექცეული კავშირის, ანუ უკუკავშირის გამოყენების შესაძლებლობა.   

ელექტრონული განათლების ძირითადი მიზანია კონკრეტულ პირთა თუ 

ორგანიზაციული ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლება და ჩვეული მოქმედებების 

ეფექტურობის ამაღლება, თანამედროვე პედაგოგიური მიღწევების პოპულარიზაცია და 

დაფუძნება, სასწავლო ვებ-რესურსების განვითარების შესაძლებლობა, შესაძლებლობა, რომ 

ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას მივიღოთ ცოდნა (თუნდაც მსოფლიოს ყველაზე 

პერიფერიულ წერტილში), განსაკუთრებული ფსიქოფიზიკური განვითარების პირთათვის 

უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა. მსოფლიოს უმსხვილესმა და დინამიურად 

გავითარებადმა კომპანიებმა, ბანკებმა, სადაზღვევო კომპანიებმა - უკვე დანერგეს 

პერსონალის ელექტრონული სწავლება. 

ელექტრონული სწავლების მსოფლიო ინდუსტრია ყველაზე მიახლოებითი 

გამოთვლებით შეადგენს 50 მილიარდ დოლარზე მეტს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე 

თანამედროვე ტექნოლოგია, იმიტომ, რომ დაეფუძნა ინტერნეტსა და მულტიმედიას. 

მთავარი კომპონენტებია კონსალტინგი, კონტენტი, ტექნოლოგია, სერვისი და მხარდაჭერა. 

ფაქტი, რომ დღეისათვის ელექტრონული სწავლება სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია, 

ალბათ საზოგადოების დაკვეთა იყო, ეს იყო საზოგადოების იმ ნაწილის დაკვეთა, რომელიც 

მუდამ ისწრაფის იმისკენ, რომ ცოდნის გადაცემისთვის გამოიყენონ ყველაზე უფრო სწრაფი 

და მარტივი მეთოდები. E-Learning არის ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი საშუალება.  

სხვადასხვა გამოკვლევების მიხედვით, ახალი ათასწლეულის დასაწყისში აშშ-ში 

ონლაინ-სწავლების სისტემებში ჩართული იყო 3.500.000 სტუდენტზე მეტი.  

ბევრი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, კომერციულ საფუძველზე შექმნილი 

ინსტიტუტები და სხვადასხვა ორგანიზაციები გვთავაზობენ ონლაინ-კლასებში სწავლებას. 

წამყვანი აკადემიური ინსტიტუტების გამოკითხვის საფუძველზე Sloan-ის ანგარიშმა 

გვიჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტები ნაკლებად არიან ელექტრონული სწავლებით 

კმაყოფილი და უპირატესობას ანიჭებენ ტრადიციულ სწავლებას. ეს გამოწვეულია მხოლოდ 
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იმით, რომ ელექტრონულ სწავლებაში ჩართულ პედაგოგებსა და ინსტრუქტორებს არა 

მხოლოდ უნდა ესმოდეთ საგანი, არამედ უნდა ფლობდნენ კომპიუტერულ და ინტერნეტ-

ტექნოლოგიებს.  

E-Learning-ს ეკუთვნის ელექტრონული სახელმძღვანელოები, საგანმანათლებლო 

მომსახურება, თანამედროვე სტანდარტების ტექნოლოგიები. დღეისათვის ეს ყველაფერი 

უკვე არის თანამედროვე ნორმალური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. სტუდენტთათვის 

ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები უკვე წარმოადგენს მთავარ სამუშაო 

ინსტრუმენტს. დისტანციური მეთოდებით სწავლების ფართო სპექტრი საშუალებას იძლევა, 

ავირჩიოთ სერვისი ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებითა და უპირატესობის 

მინიჭებით. თავისთავად ცხადია, რომ ელექტრონულ-დისტანციური განათლება არ 

გამორიცხავს ინსტრუქტორთან პირდაპირ რეჟიმში, კონკრეტულ ადგილას შეხვედრით, 

ახსნა-განმარტებით და შემეცნებით ურთიერთობას. ელექტრონული განათლების დადებითი 

მხარეების ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს, თუმცა მათგან ყველაზე მთავარია მუდმივი 

კონტაქტი მასწავლებელთან, სწავლების ინდივიდუალური გრაფიკი, დროის ეკონომია და 

ფინანსების შემცირებული ხარჯი საშუალოდ, 80%-მდე. 

ელექტრონული სწავლების ალტერნატიული ტერმინია WBT - Web Based Teaching, 

სწავლება, დაფუძნებული ვებ-ტექნოლოგიებზე ან On-Line სწავლება.  

ელეტრონული სწავლების საშუალებების დაპროექტებისას ერთ-ერთი ყველაზე 

აქტუალური კომპონენტია Chat-მეცადინეობა. ეს არის ინტერაქტიულ რეჟიმში, 

სინქრონულად, რაიმე სახის მეცადინეობა, შეიძლება იყოს საკონტროლო გამოკითხვა და ა.შ. 

ვებ-მეცადინეობებისათვის, უმეტესად გამოიყენება ფორუმები. მოცემულ ორ მეცადინეობას 

შორის ის განსხვავებაა, რომ მეორეში დროითი ინტერვალი რამდენადმე გაზრდილია.  
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2. ელექტრონული სწავლების კომპონენტი – ელექტრონული კურსი 

 

ელექტრონული კურსი წარმოადგენს სასწავლო გეგმაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების წარმატებული ინტეგრაციის შედეგს, რაც ითვალისწინებ სსხვადასხვა 

ელექტრონული საშუალები სდანერგვას. ელექტრონული სწავლების პორტალზე არსებული 

კურსი ქმნის ელექტრონულ სასწავლო გარემოს და მოსწავლეს უზრუნველყოფს 

ელექტრონული სასწავლო მასალებითა და საშუალებებით. ელექტრონულ კურსში 

გამოიყენება ინტერნეტი და/ან ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მოწყობილობა. ელექტრონული კურსი შედგება სასწავლო ობიექტებისგან. სკოლებში 

ელექტრონული კურსი, როგორც ელექტრონული სწავლების ერთ–ერთი კომპონენტი, 

გამოიყენება მხოლოდ ტრადიციული სწავლების პროცესში. 

განათლების სისტემაში გამოყენებული საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით 

განხორციელებული ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა მოსწავლესა და მასწავლებელს 

ეხმარება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, სასწავლო გარემოების გაანალიზებაში, 

სწავლების დაგეგმვის მენეჯმენტის განხორციელებაში, სწავლების მოტივირებასა და 

მონიტორინგის ჩატარებაში. ინფორმაციის მიღება და გაცვლა-გამოცვლის ასეთ მენეჯმენტს 

უწოდებენ დამაკავშირებელ ანუ საურთიერთობო პროცესს. თანამედროვე საგანმანათლებლო 

სისტემის ძირითადი დანიშნულება არა მარტო ის, რომ მოსწავლე აღჭურვოს ცოდნით, 

არამედ ეს ცოდნა შეძენილი იყოს ისეთი აქტიური, შემოქმედებითი ფორმით, რომელიც 

მოსწავლეს დაუბრკოლებლად მისცემს საშუალებას განათლება მიიღოს უწყვეტად, სკოლის 

გარეთ.  

ელექტრონულ სწავლებაში გამოიყენება სხვადასხვა მცირე მოცულობის, 

დასრულებული ციფრული ობიექტი, რომელსაც გააჩნია საგანმანათლებლო ღირებულება 

(ვებგვერდი, მულტიმედია პრეზენტაცია, ინტერაქტიული სავარჯიშო, ტესტი და სხვ.). მისი 

დაკავშირება შესაძლებელია უფრო დიდი მოცულობის, ონლაინ სასწავლო მასალასთან და 

შესაძლებელია მისი ხელახალი გამოყენება. 

პროექტი მიზნად ისახავს ელექტრონული რესურსების შექმნას ვებ-პორტალის სახით 

სკოლებისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. პორტალს აქვს მისამართი და 

თავისუფალი რეგისტრაციის სისტემა. პორტალზე განთავსებული არის ყველა საფეხურის 

შესაბამისი საგნობრივი მასალა. 



11 
 

 

 ელექტრონული სწავლების კომპონენტის – ელექტრონული კურსის 

ტექნიკური მხარე 

 

3.1. შრიფტი – უნიკოდი 

3.2. მულტიმედიური ფორმატი: 

• ვიდეო – .swf, .flv, .avi 

• ფოტო – .jpg. .gif 

• აუდიო – .mp3 

 

3.3. კურსი შეიძლება იყოს: 

• ტექსტური; 

• ტექსტური/ფოტო; 

• მულტიმედიური/ინტერაქტიული; 

• მულტიმედიური (ფოტო, ვიდეო, აუდიო); 

• ინტერაქტიული (მაგ. ინტერაქტიული სავარჯიშოები); 
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 ელექტრონული სწავლების პორტალის მომხმარებელთა იერარქია 

 

ელექტრონული სწავლების პორტალზე არსებობს რეგისტრირებულ მომხმარებელთა 

შემდეგი იერარქია: 

4.1. ადმინისტრატორი. 

ადმინისტრატორი ვალდებულია: 

· უზრუნველყოს ელექტრონული სწავლების პორტალის მუშაობის ხარისხი; 

· რეგულარულად მოახდინოს სერვერისა და პორტალის კონფიგურაცია; 

· დაამატოს მოდულები, აქტივობები, უზრუნველყოს დიზაინი; 

 

4.2. ელექტრონული სწავლების კომპონენტის – ელექტრონული კურსის შემქმნელი. 

ელექტრონული კურსის დამატება პორტალზე ხდება დირექტორის/მასწავლებლის 

განაცხადის საფუძველზე. 

 ელექტრონულ კურსს ამატებს ადმინისტრატორი. განაცხადი განიხილება და 

მასწავლებელს ეძლევა საშუალება საკუთარი ელექტრონული კურსის შექმნაზე დაიწყოს 

მუშაობა. Uploaders სტატიების დასამატებლად  აქვს ინსტრუმენტი HTML EDITOR (CL 

EDITOR), რათა სტატიას გაუკეთოს შესაბამისი ფორმატირება,ყოველი სტატიის ბოლოს კი 

ატვირთოს ვიდეო/აუდიო გაკვეთილი. 

 

4.3. რედაქტირების უფლების მქონე მასწავლებელი. 

ამ კატეგორიის მასწავლებელი განაცხადის საფუძველზე იღებს ელექტრონული კურსის 

ცარიელ გარსს, ქმნის კურსის შიგთავსს ელექტრონულ პორტალზე და ასწავლის 

ელექტრონული კურსის დახმარებით. მასწავლებელს საშუალება აქვს საიტზე განათავსოს 

სასწავლო მასალები, მეთოდური მიდგომები, გაულეთოს ფორმულირება ვიდეო-აუდიო 

გაკვეთილებს, დავალებებს, ტესტებს და სხვა სასწავლო-საინფორმაციო საშუალებებს, 

რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამხმარე ინფორმაციული ინსტრუმენტი 

მოსწავლეებისათვის. მასწავლებელს სრული წვდომა გააჩნია მხოლოდ მის მიერ ატვირთულ 

მასალებზე. 
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4.4. დირექტორი 

დირექტორს შეუძლია სტატიების დათვალიერება, მოსწავლეების რეგისტრაცია, 

შეუძლია მის მიერ დარეგისტრირებული მოსწავლეებისათვის ტესტების შექმნა და მათი 

რეზულტატების ნახვა. 

 

4.5. მოსწავლე. 

მოსწავლე სწავლების პროცესის ცენტრალური ფიგურაა. ელექტრონულ კურსზე 

მოსწავლის „დამატება“ ხდება მასწავლებლის მიერ, მასწავლებელი თავად „დაამატებს“ 

მოსწავლეს. მას შეუძლია დაათვალიეროს სტატიები, შეასრულოს მისი მასწავლებლის მიერ 

ატვირთული დავალებები და ტესტები.  

 

4.6. სტუმარი 

სტუმარს შეუძლია საიტზე არსებული სტატიებისა და ვიდეო/აუდიო ფაილების ნახვა 

და დათვალიერება, მისი რეგისტრაცია სისტემაში თავისუფალია. 
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ელექტრონული სწავლების კომპონენტის – ელექტრონული კურსის 

შემადგენელი ელემენტები (ინსტრუქციული დიზაინი) 

 

5.1. ელექტრონული კურსის ინსტრუქციული დიზაინი იქმნება ჯგუფური მუშაობით; 

5.2. სწავლებისთვის საჭირო ძირითადი/დამატებითი ლიტერატურა იმ მოცულობით 

არის განთავსებული ელექტრონული სწავლების პორტალაზე, რომ არ დაირღვეს შესაბამისი 

ლიტერატურის შემქმნელთა საავტორო უფლებები; 

5.3. მითითებულია ელექტრონული სასწავლო რესურსების ბმულები (მისამართები); 

5.4. გამოყენებული/ინტეგრირებულია სხვადასხვა ვებსერვისები; 

5.5. ელექტრონულ კურსში გამოყენებულია კომუნიკაციისა და უკუკავშირის 

სხვადასხვა საშუალება (ფორუმი, ტესტი, დავალება და ა.შ.); 

5.6. ელექტრონულ კურსში გამოყენებულია ფოტო, ვიდეო, აუდიო, გეოინფორმაციული 

მასალა; 

5.7. ელექტრონულ კურსში გამოყენებულია მასწავლებლის მიერ შექმნილი სასწავლო 

ობიექტები (ტექსტი, ვიდეო, აუდიო, გეოინფორმაციული მონაცემები და სხვ.). 
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6. სასწავლო კურსები 

Adobe Photoshop-ის ელექტრონული სწავლება თავისი ვიდეო გაკვეთილებით 

     Adobe Photoshop-ის ელექტრონული სწავლების დანიშნულებაა: ეს კურსი 

განკუთვნილია მასწავლებლებისთვის,რომლებიც ასწავლიან 10,11,12 კლასებს.ის 

ძირითადად ორიენტირებულია,რომ მასწავლებლებს ჰქონდეთ საშუალება მიაწოდონ 

ინფორმაცია მოსწავლეებს photoshop-ის შესახებ ადვილი ენით და იყოს ადვილად გასაგები 

მათთვის.ამასთან ერთად ამ კურსში იქნება ვიდეო გაკვეთილები შესაბამის თეორიასთან 

ერთად, რათა მოსწავლეებმა თეორია რომელიც იქნება მიწოდებული გააკეთონ 

პრაქტიკულად.ამ კურსის დასაწყისში მოხდება გაცნობა მოსწავლეებისათვის თუ რა არის 

Adobe Photoshop-ი ,მისი ისტორია,თვისებები,განვითარების ეტაპები,ენები. 

       ნაშრომი წარმოადგენს სახემძღვანელოს WEB-პროგრამირებაში. მასში მოცემულია web-

ის მოკლე მიმოხივლა, ისტორია და ასევე აღწერილია HTML (Hyper Text Markup Language)  

ჰიპერტექსტების მარკირების ენა,, CSS (Cascading Style Sheets) ენის სინტაქსი და Java script- ის 

საფუძვლები. 

 

   Adobe Photoshop ან უბრალოდ ფოტოშოპი — მრავალფუნქციური გრაფიკული 

რედაქტორია, გამოშვებული Adobe Systems-ის მიერ. ის ნებისმიერ გრაფიკულ დოკუმმენტს 

ამუშავებს პიქსელებთან მუშაობით. პიქსელების რაოდენობის სწორად შერჩევით იბეჭდება 

ხარისხიანი ფოტო. რაც უფრო მაღალია გამოსახულებაში პიქსელების რაოდენობა მით უფრო 

კარგი ხარისხისაა გამოსახულება. ის ძირითადა მუშაობს მატრიცულ 

გამოსახულებებთან,მაგრამ მას ასევე აქვს გარკვეული ვექტორული ინსტრუმენტებიც.ის 

ყველაზე ცნობილი პროგრამაა Adobe-ის პროგრამებს შორის.დღესდღეისობით Adobe 

Photoshop მუშაობს MAC და WINDOWS ის ოპერაციულ სისტემებზე. ასევე Adobe Photoshop 

ის ზოგიერთი ვერსია თავსებადია LINUX ოპერაციულ სისტემასთან. 

   Adobe Photoshop ის პირველ ვერსიაზე მუშაობა დაიწყო 1987 წელს ტომას კნოლმა და 

დღემდე ხდება ახალი ვერსიების გამოშვება რომლითაც ისინი ცდილობენ  მის 

ოპტიმიზაციას.ჩვენს კურსში განვიხილავთ დღესდღეობით Adobe Photoshop ის უკანასკნელ 

პროდუქტს CS6 რომელიც გამოვიდა 2012 წლის მაისში. 

  ეს პროგრამა თავდაპირველად იყო გაკუთვნილი პოლიგრაფიული გამოსახულებების 

რედაქტირებისათვის ამჟამად იგი ფართოდ გამოიყენება WEB დიზაინში. ფოტოშოპი 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული Adobe-ის პროგრამებთან, მედია რედაქტორთან, 

ანიმაციასთან და ავტორინგთან. ფოტოშოპს აქვს შესაძლებლობა წაიკითხოს ვექტორული და 

http://ka.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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რასტერული ფორმატები, როგორიც არის: .EPS, .PNG, .GIF, .JPEG, Fireworks, და ა. შ. 

აგრეთვე რამდენიმე  ფორმატი: 

• .PSD (ფოტოშოპის დოკუმენტი) 

• .PSB (დიდი ფორმატის დოკუმენტი) 

• .PDD (ფოტოშოპ დელუქსის დოკუმენტი) 

 

   გრაფიკულ გამოსახულებას შეიძლება ქონდეს, როგორც ჩვეულებრივი ასევე ანიმაციური 

სახე, ანუ ნებისმიერი გამოსახულება შეიძლება შევინახოთ სხვადასხვა ფორმატში.  

ფაილს აქვს თავისი გაფართოება. სურათს შეიძლება ქონდეს გაფართოება jpg , gif , Png, BMP ....  

•  

      jpg ... შეუძლია შეინახოს მილიონობით ფერი არ გააჩნია გამჭირვალეობა. ფოტო 

კარგი ხარისხის რომ გამოვიდეს უნდა შევინახოთ ამ ფორმატით. 

•  

  gif ... შეუძლია შეინახოს 256 ფერი გააჩნია გამჭირვალეობა. ამ ფორმატს იყენებენ 

ანიმაციური გამოსახულების შექმნისას და ისეთი გრაფიკული გამოსახულების 

შესანახად, რომელიც არის მცირე რაოდენობის ფერით გამოსახული. 

•  

   Png... შეუძლია შეინახო ს მილიონობით ფერი და აქვს აბსლიტური გამჭირვალეობა.  

გაფართოების მინიჭებასთან ერთად ჩვენ ვნახავთ, რომ იცვლება ფაილის ზომა. 

 

     CS6 ის მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი  ენების მხარდაჭერით-ჩინეთი, 

ჩეხეთი ,დანია ,ინგლისი ,გერმანია ,უნგრეთი ,იტალია ,საფრანგეთი 

,ფინეთი,ესპანეთი,იაპონია,კორეა, ნორვეგია,პოლონეთი,პორტუგალია,რუმინეთი, 

რუსეთი,შვედეთი,თურქეთი,უკრაინა,ისრაელი. 

     ფოტოშოპის ფუნქციონირება შეიძლება გაფართოვდეს დამატებითი პროგრამების 

დახმარებით, რომლებსაც ფოტოშოპის პლაგინები ეწოდება; ისინი წარმოადგენენ მინი 

რედაქტორს სურათების მოდიფიკაციისთვის. მათი ყველაზე გავრცელებული სახეობა არის 

ფილტრები, რომლებიც სურათებს სხვადასხვა ეფექტებს აძლევენ. ეს ფილტრები 

მდებარეობს მენიუში „Filter“. 

  ,,ელექტრონული სწავლება“ ფართოდ გამოყენებადია,რადგანაც ის საკმაოდ 

მოსახერხებელია.ელექტრონული სწავლება და ვიდეო გაკვეთილები მასწავლებელს 

საშუალებას აძლევს გაკვეთილი გახადოს უფრო საინტერესო და ყველა მოსწავლე იყოს 

ჩართული. 
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  ამ კურსის მიზანია, 10,11,12 კლასის მოსწავლეებს მივცეთ საშუალება შეისწავლონ Adobe 

Photoshop საფუძვლიანად.ამ კურსის თეორიული ნაწილი იქნება დაწერილი მარტივი 

ენით,რათა მოსწავლეებისთვის იყოს ადვილად აღსაქმელი.  

თეორია იქნება დაყოფილი გაკვეტილებად, რომ ადვილი იყოს მასწავლებლებისთვის 

გაკვეთილის ჩატარება . სულ იქნება 24 გაკვეთილი და თითოეულ გაკვეთილს ექნება თავისი 

ვიდეო გაკვეთლი რაც საშუალებას აძლევს მოსწავლეს მიღებულ თეორიულ ცონასთან 

ერთად პრაქტიკული ცოდნაც მიიგოს და გაუადვიოლდეს მისი ათვისება.ყოველი მეოთხე 

გაკვეთილის შემდეგ იქნება თეორიის და პრაქტიკის შესაბამისი ტესტები,რაც მასწავლებელს 

საშუალებას მისცემს დაადგინოს თუ რამდენად კარგად აითვისეს მოსწავლეებმა მიღებული 

ინფორმაცია.ტესტები მიეწოდება მასწავლებელს შესაბამისი პასუხებით. 

ვიდეო გაკვეთილების ხანგრძლივობა იქნება შესაბამისი თემების მიხედვით. 

თეორიული კურსის შექმნა  ხდება STEVE BARKის წიგნის მიხედვით AN INTRODUCTION TO 

ADOBE PHOTOSHOP. 

PHOTOSHOP-ის  

• PHOTOSHOP-ის  პანელები და ინსტრუმენტები 

• ძირითადი ოპერაციები 

• მასშტაბირება 

• ფენები 

• მარტივი სელექციები 

• ფერების არჩევა 

• გზამკვლევი და წესები 

• ისტორია 

• ამოჭრა 

• ძირითადი ბეჭდვა 

• გარდაქმნა 

• სელექციები 
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ამ კურსის სრულად გავლის შემდეგ თითოეულ მოსწავლეს შრულყოპილად უნდა შეეძლოს 

PHOTOSHOP-ის გამოყენება. 

  HTML-ის  წიგნი  შეიცავს : 

• შესავალი, 

• HTML-ის ელემენტები (საწყისები) 

• HTML სიმბოლოები (რას წარმოადგენს  სიმბოლოები) 

• ტეგები (ბმულები) 

• ცხრილები/ბლოკები 

• სიები HTML- ში. 

• ფონები  

• სურათები 

• ფერები 

• ფრეიმების შექმნა 

• რა არის CSS? 

• CSS მაგალითები 

• Java Scrip-ის მოკლე მიმოხილვა და მაგალითები 

• სავარჯიშოები: 

• სავარჯიშო ამოცანები (ამოხსნით) თვითოეული თავისთვის 

• არსებული HTLM  საიტები  და მათი განხილვა 

• ვიდეო გაკვეთილები 
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საიდან დაიწყო ყველაფერი : ინტერნეტი 

რა გასაკვირი არ უნდა იყოს ეს საკითხი უკავშირება 1957 წლის 4 ოქტომბერს,რომელმაც 

შეცვალა მსოფლიო, ამ დღეს მოხდა პირველი თანამგზავრის წარმატებით გაშვება რამაც 

გამოიწვია მეცნიერული კვლევის "ARPANET" -ის ჩაომყალიბება. 

რის შემდეგაც მხოლოდ 1977 წელს მოხერხდა სამი ქსელის ერთმანეთან კომუნიკაციის  

წარმატებული დემონსტრიტება. 

1982 წელს ARPANET ქსელი,ამერიკის საზღვრების იქით გადაიყვანეს ახალი პროტოკოლის ( 

TCP/IP-is) გამოყენებაზე. 

ამ ეტაპების გასვლის შემდეგ შეიქმნა ინტერნეტი იმ სახით რომელითაც ჩვენ მას ვიცნობთ, 

World Wide Web (ობობას მსოფლიო ქსელი, აბლაბუდა, www) – ინტერნეტის ყველაზე 

ცნობილი სახელია. 

World Wide Web შექმნა 

Gopher  წარმოადგენა ინფორმაციის ამოღების ძირითად საუალებას 10-იანი წლიბის  

დასაწყისში .ის შეიქმნა მინესოტის უნივერსიტეტის ბაზაზე. 

1993 წელს  უნივერსიტეტმა განაცხადა რომ მოითხოვდა ლიცენზიის თანხის გადახდისთვის 

ალტერნატივის ძებნას. ამის გამო ბევრმა ორგანიზაციამ დაიცყო Gopher სერვერის 



20 
 

ალტერნატივის ძებნა.ატომური კვლევების ევროპულ საბჭოს შვეიცარიაში (CERN) .გააჩნდა 

ასეთი ალტერნატივა.ტიმ ბერნერს რომელიც მუშაობდა ინფორმაციის მართვის სისტემებზე 

,რომელშიც ტექსტს შეძლო მოეცვა კავშირები და მიმართულებები სხვა 

დოკუმენტზე,შესაბამისად მომხმარებელს საშულებას აძლევდა სწრაფად 

გადაადგილებულიყო ერთი დოკუმენტიდან მეორეზე, მან შექმნა სერვერის ამგვარი 

დოკუმენტირების პუბლიკაციისთვის და აგრეთვე პროგრამა მათი წაკითხვისთვის 

რომელსაც უწოდა "WorldWideWeb" როგორც ჩვენთვის ცნობილი www. 

 

თვითონ Internet browser: 

ინტერნეტ ბრაუზერი არის პროგრამა, რომელსაც თქვენ იყენებთ ინტერნეტს და  HTML 

დოკუმენტების წასაკითხად და ნახულობთ ვებ  გვერდებს თქვენს კომპიუტერში. ზოგიერთი 

გავრცელებული ინტერნეტ ბრაუზერი მაგალითები: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Mozilla Firefox  

• AOL Explorer  

• Apple Safari  

• Opera  

 

ვებ სტანდარტები 

 

1998 წელს ბროუზერების ბაზაზე დომინირებდნენ Internet Explorer 4  და Netscape Navigator4, 

ამ დროს მოხდა Internet Explorer 5 beta ვერსიის გამოშვება რომელშიც რეალიზებული და 

დაპატენტებული იყო ახალი დინამიური HTML,ეს კი იმას ნიშნავდა რომ ვებ დეველოპერს 

უნდა ცოდნოდა  JavaScript-ის 5 სხვადასხვა ჩაწერის შესაძლებლობა. 

 

ამის თავიდან ასაცილებლად დეველოპერებმა წამოიწყეს : "Web Standards Project" (WaSP). 

მათი იდეა მდგომარეობდა იმაში რომ დაერწმუნებინა   Microsoft და Netscape   რომ ამ 

სტანდარტების მხარდაჭერა აუცილებელი და მომგებიანი ყოფილიყო. 

HTML-ის შესახებ 

რა არის HTML?  

• HTML ითარგმნება, როგორც ჰიპერ ტექსტის მარკირების ენა 

(Hyper Text Markup Language). 

• HTML ფაილი არის პატარა მარკირებული ტეგებისგან შემდგარი ტექსტური ფაილი. 

• მარკირებული ტეგები ბრაუზერს გადასცემენ გვერდის ეკრანზე გამოტანის 

ინფორმაციას. 
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• HTML ფაილს აქვს html, ან htm გაფართოვება. 

• HTML ფაილის შექმნა შესაძლებელია უბრალო ტექსტური რედაქტორით. 

 

მაგალითის ახსნა  

თქვენს HTML დოკუმენტში პირველი ტეგი არის <html>. ეს ტეგი თქვენს ბრაუზერს აწვდის 

ინფორმაციას HTML დოკუმენტის დაწყების შესახებ. ბოლო ტეგი დოკუმენტში არის </html>. 

ეს ტეგი თქვენს ბრაუზერს აწვდის ინფორმაციას HTML დოკუმენტის დასრულების შესახებ. 

ტექსტი ტეგებს შორის <head> და </head> არის თავსართის ინფორმაცია. თავსართის 

ინფორმაცია არ გამოისახება ბრაუზერის ფანჯარაში. 

ტექსტი ტეგებს შორის <title> და </title> არის თქვენი დოკუმენტის სათაური. ეს სათაური 

გამოისახება ბრაუზერის სათაურების პანელზე. 

ტექსტი ტეგებს შორის <body> და </body> გამოისახება ბრაუზერის ფანჯარაში. 

ტექსტი ტეგებს შორის <b> და </b> ბრაუზერის ფანჯარაში გამოისახება გამუქებულად. 

 

როგორ სცადო ეს ?  

თუ მუშაობთ ოპერაციულ სისტემა Windows-ზე, გახსენით Notepad. 

თუ მუშაობთ ოპერაციულ სისტემა Mac-ზე, გახსენით SimpleText. 

OSX-ში დაიწყეთ ტექსტის რედაქტირება და შეცვალეთ შემდეგი პარამეტრები : მენიუში 

Format (ფორმატი) Plain text(მარტივი ტექსტი)-ის მაგივრად მონიშნეთ Rich text (რთული 

ტექსტი). შემდეგ გახსენით Text Edit(ტექსტის რედაქტირება) მენიუს ქვემოთ მდებარე 

Preferences(პარამეტრები) ფანჯარა და მონიშნეთ Ignore rich text commands in HTML files 

(რთული ტექსტის ბრძანებების იგნორირება HTML ფაილებში). HTML კოდი არ იმუშავებს, 

თუ ამ პარამეტრს არ შეცვლით. 

შეიყვანეთ ტექსტი: 

<html><br> /> 

<head> 

<title>გვერდის სათაური</title>  

</head> 

<body> 

ეს არის ჩემი პირველი ვებ გვერდი  

<b>black</b> 

</body> 

</html> 
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დაამახსოვრეთ ფაილი, როგორც "mypage.htm". 

გახსენით თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერი. შეასრულეთ ბრძანება File/Open (Open 

File)(ფაილი/გახსნა(ფაილის გახსნა)). გამოვა დიალოგური ფანჯარა. იმოქმედეთ ღილაკზე 

Browse (მოძიება) (ან Choose File (ფაილის არჩევა)) და მოძებნეთ თქვენს მიერ შექმნილი 

ფაილი - "mypage.htm" - მონიშნეთ იგი და იმოქმედეთ ღილაკზე Open(გახსნა). დიალოგურ 

ფანჯარაში თქვენ დაინახავთ მისამართს, მაგალითად, "C:\MyDocuments\mypage.htm". 

იმოქმედეთ ღილაკზე “OK” და ბრაუზერი ეკრანზე გამოიტანს თქვენს გვერდს. 

 

 

 



23 
 

დასკვნა 

პროექტის განხორციელების შემდეგ მასწავლებლებს და მოსწავლეებს საშუალება 

ექნებათ სახლიდან გაუსვლელად, სწრაფად და მოხერხებული გზით გასცენ და შესაბამისად 

მიიღონ ცოდნა. მასწავლებელს შეუძლია სისტემაში ატვირთოს მომზადებული სასწავლო 

მასალები როოგრც ტექსტობრივ ისე მულტიმედიურ ფორმატში, მოსწავლეებს კი ამ 

მასალების დათვალიერება, გადმოწერა და დეტალურად გაცნობა შეუძლიათ. ასევე ამ 

სისტემის საშუალებით მასწავლებლებს შეუძლიათ ატვირთონ ტესტური დავალებები, 

რომლებსაც ნახავენ მათი მოსწავლეები. მოსწავლეებს შეუძლით დროის ნებისმიერ მომენტში 

სახლიდან გაუსვლელად გაიარონ ტესტი, მათი შედეგები გამოჩნდება მასწავლებლის 

ინტერფეისში. ინტერფეისი გათვლილია, რომ იყოს მაქსიმალურად კომპაქტური და 

ინტუიტიური, იმისთვის რომ მომხმარებლებს ყურადღება არ გაეფანტოთ მუშაობისას. 

სისტემას გააჩნია სხვადასხვა სამომხმარებლო როლები/უფლებები, რაც უზრუნველყოფს 

იმას, რომ მოდულები ერთმანეთისგან მკაცრად იყოს გამოყოფილი, და იუზერს წვდომა 

ჰქონდეს მხოლოდ მისთვის განკუთვნილ რესურსებზე. 

ეს არის თანამედროვე ელექტრონული სწავლების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს 

განათლების სწრაფ და მოსახერხებელ რეჟიმში მიღებას. იქიდან გამომდინარე რომ 

თანამედროვე ტექნოლოგიები დღითიდღე ვითარდება და იცვლება, ელექტრონული 

სწავლების მეთოდებიც ცვლილებებს განიცდის, ამის გათვალისწინებით ჩვენი სისტემა ისეა 

აგებული, რომ მინიმალური კოდის ცვლილების და პრობლემის გარეშე დაემატოს ახალი 

ფუნქციონალობა და სხვადასხვა სასწავლო მოდულები. რაც იმას ნიშნავს, რომ სოლუშენი 

მზად არის ელექტრონული სწავლების განვითარების შემდეგი ეტაპისთვის. 
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 Pro ASP.NET MVC 4 – Apress – Adam Freeman 

 Head First Design Patterns – O’Reilly Media. 

 Web Editor - http://ckeditor.com/ 

 EntityFramework - http://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj193542.aspx 

 EntityFramework 4 - http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2010/07/16/code-first-

development-with-entity-framework-4.aspx 
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