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პროექტის შემსრულებლები:
• დარჩიაშვილი ანა
• მერებაშვილი მარიამ
• კურკუმული მარიამ
• კობახიძე ვახტანგ
• მუმლაძე მაია
• ლაშხი ლაშა
• რამიშვილი ქეთევანი
• მახარაძე თინათინ
• რუსია თეონა

• სეხნიაშვილი გიორგი
• გოგოლაური გოგა
• ბალახაძე მარიამ
• იანტბელიძე ოთარ
• ნიქაბაძე ანა
• ჩიღოშვილი მადონა
• გულორდავა ელენე
• გუგუნავა ნიკა



ელექტრონული სწავლება და 
ელექტრონული სახელმძღვანელოები
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია ადამიანთა 
მოთხოვნების ზრდა და გაჩნდა ინფორმაციის სწრაფად და მარტივად მოპოვების სურვილი,  რამაც 
განაპირობა ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა, რომლებსაც საერთოდ არ გააჩნია 
მატერიალური გარსი. ელექტრონულ წიგნში საკმარისია, ერთი სიტყვის აკრეფადა ელექტრონული
მოწყობილობა თავად გიპოვით, რასაც ეძებთ, რასაც ვერ გავაკეთებთ ჩვეულებრივ წიგნში.

ჩვენს მიერ შექმნილი ელექტრონული სწავლების პორტალზე არსებული კურსი ქმნის 
ელექტრონულ/ვირტუალურ სასწავლო გარემოს და მოსწავლეს უზრუნველყოფს ელექტრონული 
სასწავლო მასალებითა და საშუალებებით.

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ასე კარგადაა განვითარებული ელექტრონული 
სახელმძღვანელოები, საქართველოში ჯერ ამის ჩანასახიც არ ჩანს. ამიტომ აუცილებელია 
ქართულენოვანი ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა სკოლებისთვის, რადგან 
ელექტრონული სახელმძღვანელოების როლი სასწავლო პროცესში სწრაფად იზრდება. 
თანამედროვე ინფორმაციული ეპოქის პირობებში კი ასეთი სიახლეები ნამდვილად საჭიროა 
რადგან მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება უფრო მოსახერხებული ფორმით მიიღონ განათლება.



ელექტრონული სწავლების პორტალს 
შემდეგი შესაძლებლობები გააჩნია:

1

2

3

4

სასწავლო მასალების და  ვიდეო  
გაკვეთილების  ატვირთვა

სასწავლო საკითხების გაცნობა
მოსწავლეთათვის

დისკუსიების მოწყობა ამა თუ იმ სალექციო
თემაზე

მოსწავლეების   შედეგების სწრაფად
განთავსება



ელექტრონული სწავლების მიზნებია: 

გაზარდოს სწავლის შესაძლებლობებზე-
ხელმისაწვდომობა;

2
აამაღლოს მოსწავლისათვის მოქნილი სასწავლო 
გარემოს ფორმირება;

3

1

მიაწოდოს მას უფრო მაღალი ხარისხის სწავლების 
შესაძლებლობები უფრო ნაკლები დანახარჯებით.



სასწავლო პროცესში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენების მნიშვნელოვანი მხარეები:

ხელს უწყობს 
შემოქმედებითობისა და 
ინოვაციური მიდგომების 
განვითარებას.

მისი გამოყენებით
შესაძლებელია ისეთი
თვალსაჩინოებების შექმნა
და გამოყენება, რომლებიც
საჭიროა ახალი ცნების, 
ობიექტისადა
პროცედურის
შემოტანისას

ხელს უწყობს საგანთა 
შორის კავშირების 
წარმოჩენას.

3

21

4 მისი გამოყენება უფრო 
ეფექტურად და 
ინტენსიურად უწყობს ხელს 
ეროვნული სასწავლო 
გეგმით 
გათვალისწინებული უნარ-
ჩვევების განვითარებას. 



ვებ‐პორტალი
ზოგადი 
განათლების 
სკოლებისათვის
ინფორმატიკაში

• როგორც შესავალში ავღნიშნეთ 
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანია და 
გამოყენებადია ყველა სფეროში, მაგრამ არ 
არსებობს რესურსი, რომ ეს დარგი 
ისწავლებოდეს სკოლებში, კერძოდ მაღალ 
კლასებში. 

• არსებობს წიგნები მეექვსე კლასის 
ჩათვლით, სადაც ბავშვებს ასწავლიან 
კომპიუტერთან ურთიერთობას, 
დაგეგმილია ასევე სწავლება მაღალი 
კლასებისათვის, მაგრამ წიგნები და მასალა 
არ არსებობს.

ინფორმატიკის სწავლება 
სკოლებში - რეალობა და 
პრობლემები



დაწყებითი
საფეხური

საბაზო საფეხური საშუალო 
საფეხური

კლასები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

საგნის 
სწავლების 
ფორმა

ცალკე 
საგანი ინტეგრირე

ბული
ცალკე 
საგანი ინტეგრირებული

ცალკე საგანი

ინტეგრ
ირებულ

ი
ინტეგრირებული

დონეების 
რეალიზაცი

ა

I 
დო
ნე

II 
დონე

III
დონე



• I დონე . დამწყები  მომხმარებლისთვის  საჭირო  ცოდნა  და  
უნარები

• II დონე . დაოსტატებული  მომხმარებლისთვის  საჭირო  
ცოდნა  და  უნარები

• III დონე . გათვალისწინებულია  ორი  კურსი .  სკოლას  ექნება  
მათ  შორის  არჩევანის  გაკეთების  საშუალება :   
• პირველი კურსი: კომპიუტერული მეცნიერება, რომელიც მოიცავს 
ინფორმატიკისა და პროგრამირების ელემენტებს: მონაცემთა 
სტრუქტურები (მონაცემთა შენახვის, დამუშავების, გადაცემის 
ხერხები), ალგორითმები (ალგორითმის ცნება, ალგორითმის 
სახეები, თვისებები, ჩაწერის ხერხები), ალგორითმების შეფასების 
ხერხები, ალგორითმის პროგრამული რეალიზაცია. 

• მეორე კურსი - მულტიმედია და დიზაინი, რომელიც მოიცავს, ვებ-
დიზაინის, გრაფიკული დიზაინის და მულტიმედიის ელემენტებს.



• გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით არ არსებობს 
ელექტრონული სახელმძღვანელო კომპიუტერულ მეცნიერებაში, 
გადავწყვიტეთ შეგვექმნა საიტი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ჩვენ 
მიერ შექმნილი წიგნები. 

• პროექტი მიზნად ისახავს ელექტრონული რესურსების შექმნას ვებ 
პორტალის სახით  სკოლებისათვის, ეროვნული სასწავლო გეგმის 
შესაბამისად, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, რომელიც მოიცავს 
ინფორმატიკისა და პროგრამირების ელემენტებს: მონაცემთა 
სტრუქტურები (მონაცემთა შენახვის, დამუშავების, გადაცემის 
ხერხები), ალგორითმები (ალგორითმის ცნება, ალგორითმის სახეები, 
თვისებები, ჩაწერის ხერხები), ალგორითმების შეფასების ხერხები, 
ალგორითმის პროგრამული რეალიზაცია - საშუალო საფეხური მე-10, 
მე-11, მე-12 კლასებისათვის. 



პროექტის სწავლების საფეხურები და 
შესაბამისი დონეები:

• დაწყებითი

X კლასი

• საბაზისო

XI კლასი

• საშუალო

XII კლასი



ჩვენ მიერ შექმნილი 
ელექტრონულ წიგნი მოიცავს  C++ 
და ალგორითმებს.

C++ მეცადინეობებზე
მოხდება
შესწავლილი
მასალისდა
ალგორითმების
რეალიზაციაMS 
VISUAL STUDIO 
2012 გარემოში.

ალგორითმები



ვებ-პორტალის შემუშავების  თეორიული
და ტექნოლოგიური ასპექტები
თეორიული
• პირველი პრობლემა იყო ქართულენოვანი მასალის არ არსებობა, რისი 
გადაწყვეტაც მოვახერხეთ ინგლისურენოვანი მასალის თარგმნით და 
ქართულ ლექციებთან შეჯერებით. 

• თავდაპირველად შევქმენით გეგმა საათობრივად (თითოეული 
კლასისთვის ცალ-ცალკე), რომლის მიხედვითაც გავწერეთ გაკვეთილები 
და შევქმენით პრეზენტაციები. საათობრივი ბადის მიხედვით ამ საგანს 
კვირაში ორი საათი ეთმობა, ერთ საათი  С++ და მეორე  - ალგორითმები. 

• გაკვეთილების შექმნის პროცესში წავაწყდით დიდ თემებს, რომლებიც 
გავაერთიანეთ რამდენიმე გაკვეთილში და მივეცით მასწავლებლებს 
უფლება გაეყოთ ეს დიდი თემები სურვილისამებრ. 

• თითოეული გაკვეთილი მოიცავს თემის შესაბამის დავალებებს. ასევე 
თითოეული სემესტრის ბოლოსთვის დავწერეთ საკონტროლოები 
ტესტების სახით. 



C++_ის სწავლების მიზნები:

• აათვისებინოს მოსწავლეს ობიექტზე 
ორიენტირებული პროგრამირების კონცეფციაზე 
დამყარებული პროგრამირების ენა C++

• გამოუმუშავდეს მოცემულ კონკრეტულ სიტუაციაში 
უკეთესი ინსტრუმენტული საშუალების შერჩევის 
უნარ-ჩვევები

• შეიქმნას წინაპირობები მოსწავლის მიერ შემდგომში 
ნებისმიერი პროგრამისტული ინსტრუმენტარის 
დამუკიდებლად ათვისების გაადვილებისთვის



C++ ‐ის 
სასწავლო 
გეგმა
საათობრივად გაწერილი



C++ ‐ის 
გაკვეთილები
საათობრივად გაწერილი





ალგორითმების კურსის სწავლების 
მიზნები:

• ფუნდამენტური ალგორითმების და მონაცემთა 
სტრუქტურების აგების და ანალიზის ძირითადი 
მეთოდების სწავლება

• გაუღრმავოს მოსწავლეებს ცოდნა ალგორითმების 
აგებაში, შეაძენინოს მისი გამოყენებისთვის საჭირო 
ძირითადი უნარ-ჩვევები

• გამოუმუშავებს ალგორითმებთან დამოუკიდებელი 
მუშაობის უნარ-ჩვევებს.



ალგორითმების 
სასწავლო გეგმა
საათობრივად გაწერილი



ალგორითმების გაკვეთილი



• ვებ საიტი აწყობილია ASP.NET   2012 .NET   Framework 4.5 - ში,  Web Server  
IIS 7.5. პროგრამაში ასევე ვიყენებთ  თანამედროვე ტექნოლოგიის C# 5 - ის ორ 
KeyWords : Async  და  Await, რომელთა საშუალებითაც Web Server - ზე 
შემოსული ყოველი Request - ის მიღება და დამუშავება ხდება 
ასინქრონულად, რის შედეგადაც იზრდება Server - ის მწარმოებლურობა.

• რაც შეეხება მონაცემთა ბაზას, ჩვენ ვიყენებთ MS SQL Server 2008 R2.  
მონაცემთა ბაზაში იმ ველებისთვის, რომლებითაც ხორციელდება  ძიება, 
ვიყენებთ ინდექსაციას, რის შედეგადაც საგრძნობლად იზრდება ძებნის 
სიჩქარე და მცირდება გამოყენებული რესურსების რაოდენობა. 

• წარმოიქმნა  პრობლემა თუ როგორ განგვეთავსებინა ლექციები საიტზე 
ამიტომ გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა ჩვენს მიერ დაწერილი რეკურსიული 
ალგორითმი (BindTree), რომლის საშუალებითაც ხდება ატვირთული 
ფაილების მონაცემთა ბაზიდან წამოღება და TreeView - ს შევსება 
იერარქიულად. 

ტექნოლოგიური



• მომხმარებლის რეგისტრაციისას შეტანილი პაროლების 
შიფრაციისათვის ვიყენებთ MD5 ალგორითმს. ამ 
ალგორითმს  არ გააჩნია უკუშიფრი. ავტორიზაციის დროს 
მომხმარებელის მიერ შეიყვანილი პაროლი  დაიშიფრება  
MD5-ით ,მიღებული შედეგი შედარდება ბაზაში არსებულ 
მონაცემებს და თუ ასეთი მნიშვნელობა აღმოჩნდება ბაზაში, 
მაშინ  შეყვანილი მომხმარებელი წარმატებით გაივლის 
ავტორიზაციას.

• ასევე დადგა უსაფრთხოების დაცვის პრობლემა, ამიტომ 
რეგისტრაციისათვის აუცილებელია დასტური მეილით. 



ვებ გვერდს გამოიყენებს ოთხის სახის მომხმარებელი:

ვებ-გვერდის აღწერა

ადმინისტრატორი

მოსწავლე

მასწავლებელი

სტუმარი

მასწავლებელს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის მასალის
ატვირთვა ან/დაუკვე არსებული მასალის ამოღება და
თავის სურვილისამებრ საკუთარი  გაკვეთილების 
შექმნა. 

ადმინისტრატორს შეუძლია მომხმარებლისდამატება
და წაშლა. ხელი მიუწვდება ნებისმიერ ინფორმაციაზე, 
შეუძლია ნებისმიერი მასალის ცვლილება

მოსწავლეს უფლება აქვს გაეცნოს ატვირთულ მასალას 
(თემატური გეგმა/ ტექსტური მასალა/ სავარჯიშოები), 
დასვას კითხვა და მიიღოს პასუხი.

სისტემა არა ავტორიზირებული მომხმარებლისათვის 
იძლევა ზოგად ინფორმაციას: რა ტიპის ინფორმაციას  
შეიცავს ვინ შიძლება გამოიყენოს და როგორ



მომხმარებლის რეგისტრაცია

• როგორც ავღნიშნეთ მოსწავლეს და მასწავლებელს საიტით 
სარგებლობისას გაააჩნიათ სხვადასხვა უფლებები. ამიტომ 
რეგისტრაციის დაწყებისას უნდა დავადგინოთ ვინ რეგისტრირდება. 
ამისათვის ვიყენებთ დიალოგურ ფანჯარას .

• განსხვავდება ასევე მოსწავლის და მასწავლებლის რეგისტრაციის  
ფორმებიც.

• მოსწავლის რეგისტრაციის  ფორმაში დამატებულია  ველი -კლასი.

• მასწავლებლის  რეგისტრაციის  ფორმაში დამატებულია ველი -
პირადი ნომერი.



არავტორიზებული მომხმარებლი
არავტორიზებულ  მომხმარებლს საიტი  სთავაზობს  ზოგად 
ინფორმაციას  ვიდეოების სახით, რომელიც დაეხმარება საიტის 
ძირითადი კომპონენტების გაცნობაში.



ფაილების ატვირთვა და წაშლა



ბლოგი
• ბლოგის გამოყენება შეუძლიათ , როგორც მოსწავლეებს ასევე 
მასწავლებელებს.

• მომხმარებლებს ბლოგზე პოსტის დაწერისას აქვთ საშუალება 
აირჩიონ მათი პოსტი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს თუ 
მხოლოდ მისი სკოლის წარმომადგენლებისათვის .

• რაიმე კითხვაზე 
პასუხის გაცემისას 
მომხმარებელს 
შეუძლია   აირჩიოს 
პასუხის მეილზე 
გაგზავნა .



ვიდეო გაკვეთილების  ატვირთვა
• საიტზე შესაძლებელია არა მხოლოდ  ფაილების , არამედ 
ვიდეოების ატვირთვაც.

• საიტიდან ხდება youtube-ზე ვიდეოს ატვირთვა, შესაბამისი 
ველების შევსების შემდეგ.

• ბოლოს ხდება ატვირთული 
ვიდეოების საიტზე წამოღება .

• ატვირთული ვიდეოების ნახვა 
შეუძლიათ როგორ მასწავლებლებს, 
ასევე მოსწავლეებს.



სწავლების შედეგი:

1. სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ 
მოსწავლე უნდა ფლობდეს ობიექტზე 
ორიენტირებული პროგრამირების ენა 
C++ დაპროგრამების საფუძვლებს და 
ალგორითმებს.

2. მოსწავლეებს ეცოდინებათ
დაპროგრამების თანამედროვე 
ტექნოლოგიები, ძირითადი 
პრინციპები და მათი გამოყენება 
Microsoft Visual Studio–ს გარემოში.

3. ეცოდინებათ მიღებული თეორიული 
ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების გამოყენების აუცილებლობა 
კონკრეტული ამოცანების 
გადაწყვეტაში. 

C++

Ms Visual 
Studio 2012ალგორითმები



დასკვნა
• ამრიგად, შევქვმენით 
წარმატებული და დახვეწილი 
პროექტი, რომელიც მედგრად 
გაუწევს  წინააღმდეგობას ყველა 
გამოწვევას და შეძლებს 
დაიმკვიდროს თავი, როგორც 
ერთ-ერთი ძლიერი და ეფექტური 
საშუალება სწავლისათვის. 
მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი 
ინოვაციურია, დარწმუნებულები  
ვართ, რომ მოგვცემს დადებით 
შედეგს და არ გაუჭირდებათ 
მოსწავლეებს მასთან ადაპტაცია.

ჯგუფური პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოების შედეგად გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი 
შედეგი:

1. შეიქმნა სასწავლო მასალა ინფორმატიკის 
სწავლებისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლების მესამე საფეხურის სწავლებისათვის. ეს 
მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
სახელმძღვანელოების შესაქმნელად და შეიტანოს 
შემდგომში თავისი წვლილი ინფორმატიკის 
სწავლებაში;

2. შეიქმნა ვებ პორტალი ელექტრონული 
სწავლებისათვის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას, როგორც სკოლის მასწავლებელებისათვის ასევე 
თვითგანათლებისათვის.



გმადლობთ ყურადღებისათვის!


