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1.

Name of the study Web2 technology - WordPress CMS
course
(Content Management System)

2.

სასწავლო
კურსის კოდი

3.

Lecturer

ENS1 IT W2T WP CMS ; M- ENS1 IT W2T WP CMS

• Mariam Zakariashvili, პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის

მათემატიკის, ინფორმატიკის და ფიზიკის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის მიმართულებით
 595 431 386 ;

 ელ. ფოსტა: mariam.zaqariashvili@tesau.edu.ge
კონსულტაციის დღეეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი 1400 სთ -1500 სთ

თესაუს პირველი კორპუსი, III სართული, 54 აუდიტორია
4.

კრედიტების
რაოდენობა
(ECTS) და
საათების
განაწილება

5 კრედიტი (125 სთ),
აქედან
• სააუდიტორიო :
✓ ლექცია - 13 სთ
✓ ლაბორატორიული მეცადინეობა - 13 სთ.
✓ პრეზენტაცია -2 სთ
შუალედური გამოცდა - 2 სთ
✓ დასკვნითი გამოცდა - 2სთ
სულ 32 სთ.
• დამოუკიდებელი მუშაობისათვის 93 სთ.

5.

სასწავლო
კურსის სტატუსი

არჩევითი - სასწავლო კურსი შეისწავლება ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამის (Major) „ინფორმაციული
ტექნოლოგიების“ სტუდენტებთან VIII სემესტრში, ასევე
„ინფორმაციული ტექნოლოგიები“-ს დამატებით (Minor)
საგანმანათლებლო პროგრამაზე VIII სემესტრში, როგორც
არჩევითი.

6.

სასწავლო
კურსის მიზნები

სასწავლო კურსის მიზანია Web-2 ტექნოლოგიის
კონტენტის მართვის სისტემის CMS (Content Managemen
Systems) შესწავლა. სახელდობრ, Web-2 ტექნოლოგია - WordPres

ბლოგური სისტემის გარემოში კონკრეტული CMS მოთხოვნების
მიხედვით ვებგვერდის დიზაინის
აწყობის, კონკრეტული
მოთხოვნის
მიხედვით
ვებგვერდის
სტრუქტურის
ან
შემცველობის/შინაარსის შეცვლის, რასტრული გამოსახულების
შექმნისა და დამუშავების,
ვებსერვერთან ურთიერთობის
შესაძლებლობების შესახებ როგორც თეორიული ცოდნის
დაუფლება, ასევე სათანადო პრაქტიკული გამოცდილების მიღება.

7.

სასწავლო
კურსზე
დაშვების
წინაპირობები

8.

სწავლის
შედეგები
(დარგობრივი და
ზოგადი
კომპეტენციები)

არ აქვს

ცოდნა გაცნობიერება

აქვს ფართო ცოდნა
• საიტის მართვის სისტემების (CMS-Content Management
Systems) შესახებ;
• WordPress – გარემოში მუშაობისათვის საჭირო წინასწარი
ტექნოლოგიური მომზადების პროცესის შესახებ;
• WordPress – გარემოში კონკრეტული CMS მოთხოვნების
მიხედვით ვებგვერდის დიზაინის აწყობის, კონკრეტული
კლიენტის მოთხოვნის მიხედვით ვებგვერდის სტრუქტურის
ან შემცველობის/შინაარსის შეცვლის შესახებ;
• რასტრული გამოსახულების შექმნისა და დამუშავების
შესახებ;
• ვებ სერვერთან ურთიერთობის შესაძლებლობების შესახებ;
ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად შეუძლია:
• საიტის მართვის სისტემების (CMS)
ინსტალირება/პარამეტრების დაყენება - ტექნოლოგიური
მომზადება (XAMP; WordPress);
• დამატებითი პლაგინების (Plugins) დაყენება/გამოყენება

• WordPress – გარემოში კონკრეტული CMS მოთხოვნების
მიხედვით ვებგვერდის დიზაინის აწყობის, კონკრეტული
მოთხოვნის მიხედვით ვებგვერდის სტრუქტურის ან
შემცველობის/შინაარსის შეცვლა;
• რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება;
• ვებ სერვერთან ურთიერთობა.

დასკვნის უნარი
• შეუძლია კონკრეტული წინაპირობებიდან ანალიზისა დ
სინთეზის
საფუძველზე
ლოგიკურად
გამართული
დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება;
• სწორად აანალიზებს Web-გვერდის დიზაინსა დ
ინტერაქციას.
კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია
•

შეუძლია მოამზადოს და წარმოადგინოს საკუთარი
მოსაზრებები, პრობლემის გადაჭრის გზები, როგორც
ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით;

•

•

ზეპირმეტყველებითი საუბარი, წარდგინება აკადემიური
აუდიტორიის საზოგადოების წინაშე;
ინტერნეტის საშუალებათა
გამოყენება ინფორმაციის
გაცვლის მიზნით, თანამედროვე საინფორმაციო და

საკომუნიკაციო
გამოყენება.

ტექნოლოგიების

შემოქმედებითად

ღირებულებები
• კეთილგონივრული და სამართლებრივია ავტორიზებული
ინფორმაციის მოძიებისა და გამოყენების პროცესში;
•

პატივს სცემს ლიცენზირებული პროგრამების საავტორო
უფლებებს;

9.

სასწავლო
კურსის შინაარსი

10. სწავლებისა და
სწავლის
მეთოდები

იხ. დანართი

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი
შესაბამისი აქტივობებით: ლექცია, ლაბორატორიული
მეცადინეობა, პრეზენტაცია, ქმედებაზე ორიენტირებული
სწავლება, ელექტრონული სწავლების ელემენტები.

ლექცია - ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის
დებულებათა იდეის გაგება, რაც გულისხმობს გადმოცემული
მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ლექციაზე ხდება

მასალის ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდით გადმოცემა
დინამიური პრეზენტაციებით, დემონსტრირებით, რაც
გულისხმობს ინფორმაციის აუდიო და ვიზუალური გზით
გადაცემას.

ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე საზოგადოდ ხდება ამა თუ იმ
მოვლენის ან პროცესის აღქმა. სასწავლო
ლაბორატორიებში
გამომუშავებული ჩვევები ლექციებზე მოსმენილი თეორიული
მასალის გააზრების საშუალებას იძლევა. ლაბორატორიული
მეცადინეობა
ტარდება
კომპიუტერულ
ლაბორატორიაში
სტუდენტები ლექციაზე მიღებულ ცოდნას გამოიყენებენ
პრაქტიკული
დავალებების შესასრულებლად. გამოიყენებ
ლაბორატორიული
მეთოდი,
დემონსტრირების
მეთოდი
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, ჯგუფური მუშაობის
მეთოდი.

ელექტრონული სწავლება (E-learning) – დასწრებული, როდესაც
სწავლების
პროცესი
მიმდინარეობს
პროფესორისა
დ
სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო
სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული
კურსის საშუალებით.

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორის
და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც
განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
პრეზენტაციაზე მოხდება დამოუკიდებელად შესრულებული
ნაშრომის წარმოდგენა ინდივიდუალური ან ჯგუფური მეთოდით
პრეზენტაცია-არის
სასწავლო-შემეცნებითი
ხერხების
ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას
იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა დ
მიღებული შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში
პრეზენტაციაზე
მუშაობა
მოიცავს
დაგეგმვის,
კვლევის
პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს
არჩეული
საკითხის
შესაბამისად.
დასრულების
შემდეგ
პრეზენტაცია წარედგინება ფართო აუდიტორიას.

11. სტუდენტის
ცოდნის
შეფასების
სისტემა

შეფასების ფორმები:
• შუალედური შეფასება;
•
დასკვნითი შეფასება.
მათი ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას.

(ფორმები,
კომპონენტები,
მეთოდები და
კრიტერიუმები)

შეფასების კრიტერიუმები:
•
•

შუალედური შეფასება - მაქსიმუმ 60 ქულა;
დასკვნითი შეფასება - მაქსიმუმ 40 ქულა.

შეფასების
ფორმები და
კომპონენტები

შეფასება

მაქსიმუმი
ქულა

ა)შუალედური 1
გამოცდა
(კვირა 8)

20

20

ბ)პრაქტიკული 10
სამუშაო
(კვირების
კომპიუტერზე
მიხედვით
2,4,5,6,7,
10,11,12,13, 14)

3

30

გ)პრეზენტაცია 1

10

10

40

40

რაოდენობა

შუალედური შეფასება - 60 ქულა

(კვირა 15)
დასკვნითი შეფასება - 40 ქულა
დასკვნითი
გამოცდა

1
(კვირა 16-17)

სულ

100

• შუალედური შეფასების კომპონენტები:
ა) შუალედური გამოცდა - 20 ქულა
მეთოდი:

პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება კომპიუტერთან პრაქტიკული დავალების შესრულების მეთოდის გამოყენებით
მოკლე წერილობითი აღწერით - მაქსიმუმ 20 ქულა. პრაქტიკული
დავალება კომპლექსური ხასიათისაა, დავალება შედგება ოთხი
ნაწილისგან. თითოეული ნაწილი შეფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით,
სულ 4*x5=20 ქულა

შეფასების კრიტერიუმები:

5 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
სრულყოფილად. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს
სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ მასალას, ზუსტად დ
ლოგიკური თანამიმდევრობით აღწერს პრაქტიკული დავალების
შესრულების პროცესს; სრულყოფილად იყენებს
შესწავლილ
ტექნოლოგიებს პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში

4 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
დასმული საკითხის ადეკვატურად, სტუდენტი კარგად ფლობს
სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ საკითხებს, პრაქტიკული
დავალების შესრულების პროცესი ლოგიკურად საკმარისად
გამართულია; კარგად იყენებს შესწავლილ ტექნოლოგიებს
პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში.

3 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
დამაკმაყოფილებლად.
უჭირს ლოგიკური თანამიმდევრობით
პრაქტიკული დავალების შესრულება და მისი შესრულების
პროცესის აღწერა; დამაკმაყოფილებლად იყენებს შესწავლილ
ტექნოლოგიებს პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში.

2 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
ნაწილობრივ, მსჯელობა არასაკმარისად არგუმენტირებულია. არ
შეუძლია ლოგიკური თანამიმდევრობით პრაქტიკული დავალების
შესრულება და მისი შესრულების პროცესის ჩამოყალიბება; უჭირს
შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენება პრაქტიკული დავალების
შესრულების პროცესში.

1 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
შეზღუდულად ან მცდარად. სტუდენტი არ ფლობს სასწავლო
კურსით გათვალისწინებულ მასალას. დაბალია შესწავლილი
ტექნოლოგიების გამოყენების უნარ-ჩვევები
პრაქტიკული
დავალების შესრულების პროცესში

0 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ვერ ასრულებს
სტუდენტი არ ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
მასალას; არ აქვს შესწავლილი ტექნოლოგიების გამოყენების უნარ
ჩვევები პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში.

ბ) 10 პრაქტიკული სამუშაო კომპიუტერთან
მეთოდი:

სტუდენტი პრაქტიკულ დავალებას ასრულებს კომპიუტერთან
ზეპირი განმარტებით - თითოეული დავალება შეფასდება

მაქსიმუმ 3 ქულით (სულ 10x3= 30 ქულა) პრაქტიკული სამუშაო
ჩატარდება მე - 2,4,5,6,7, 10,11,12,13, 14 კვირას.

შეფასების კრიტერიუმები:

• 3 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
სრულყოფილად. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს
სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ მასალას, ზუსტად დ
ლოგიკური თანამიმდევრობით აღწერს პრაქტიკული დავალების
შესრულების
ალგორითმს;
სრულყოფილად
იყენებს
კომპიუტერულ
ტექნოლოგიას
პრაქტიკული
დავალების
შესრულების პროცესში
• 2 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
ნაწილობრივ, საკმარისად. უჭირს ლოგიკური თანამიმდევრობით
პრაქტიკული დავალების შესრულება და მისი შესრულების
ალგორითმის ჩამოყალიბება;
დამაკმაყოფილებლად იყენებს
კომპიუტერულ
ტექნოლოგიას
პრაქტიკული
დავალების
შესრულების პროცესში
• 1 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ასრულებს
შეზღუდულად ან მცდარად. სტუდენტი არ ფლობს სასწავლო
კურსით
გათვალისწინებულ
მასალას.
საკუთარი
აზრი
გამოხატული არ არის; დაბალია კომპიუტერული ტექნოლოგიის
გამოყენების
უნარ-ჩვევები
პრაქტიკული
დავალების
შესრულების პროცესში.
0 ქულა - პრაქტიკულ დავალებას კომპიუტერზე ვერ ასრულებ
სტუდენტი არ ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
მასალას. არ აქვს კომპიუტერული ტექნოლოგიის გამოყენების უნარ
ჩვევები პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში.

გ) პრეზენტაცია - ზეპირი გამოკითხვა - 1 საპრეზენტაციო თემის
მომზადება და წარდგენა. ერთი პრეზენტაცია შეფასდება მაქსიმუმ
10 ქულით. შეფასების მეთოდი - პრეზენტაცია. სულ 10 ქულა.
მეთოდოლოგია:

პრეზენტაციაზე მოხდება დამოუკიდებელად შესრულებული
ნაშრომის წარმოდგენა ინდივიდუალური ან ჯგუფური მეთოდით
პრეზენტაცია
არის
სასწავლო-შემეცნებითი
ხერხების
ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას
იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა დ
მიღებული შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში
პრეზენტაციაზე
მუშაობა
მოიცავს
დაგეგმვის,
კვლევის
პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს

არჩეული
საკითხის
შესაბამისად.
დასრულების
პრეზენტაცია წარედგინება ფართო აუდიტორიას.

შემდეგ

პრეზენტაციაზე სტუდენტს საშუალება ეძლევა, წარმოაჩინოს თავისი
ცოდნის, პრეზენტაბელურობის უნარები ამა თუ იმ საკითხზე
მსჯელობისას.
სტუდენტი სილაბუსში წარმოდგენილი სასწავლო კურსის
შინაარსიდან სემესტრის დასაწყისშივე შეარჩევს ერთ-ერთ
საპრეზენტაციო
თემას
და
მომზადების
პროცესში
პროფესორისგან პერიოდულად მიიღებს კონსულტაციებს.
დასაშვებია საპრეზენტაციო თემის შერჩევა თემატიკის გარეთ
(ლექტორთან შეთანხმებით). სტუდენტები თემებს წარმოადგენენ
უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდრის მიხედვით მე-15
კვირას.
შეფასების კრიტერიუმი:

პრეზენტაციის შინაარსობრივი მხარე - მაქსიმუმ 4 ქულა

4 ქულა. ვებ საიტის წარმოდგენილი მოდელი სრულყოფილადა
აგებული, შესრულებულია მაღალ დონეზე, პრეზენტაცი
საინტერესოა შინაარსობრივად. სრულად წარმოადგენს ვებსაიტის
აგების
ტექნოლოგიას,
პასუხობს
სასწავლო
კურსით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

3 ქულა. ვებ საიტის წარმოდგენილი მოდელი კარგადა აგებული
პრეზენტაცია საინტერესოა შინაარსობრივად, კარგად წარმოადგენს
ვებსაიტის აგების ტექნოლოგიას, მაგრამ სრულად არ არის
გამოყენებული კურსის პროგრამით გათვალისწინებული მასალები

2
ქულა.
ვებ
საიტის
წარმოდგენილი
მოდელი
დამაკმაყოფილებელია, პრეზენტაცია ნაკლებად საინტერესო
შინაარსობრივად, დამაკმაყოფილებლად წარმოადგენს ვებ-საიტის
აგების ტექნოლოგიას, სრულად არ არის გამოყენებული კურსის
პროგრამით გათვალისწინებული მასალები.

1 ქულა. ვებ საიტის წარმოდგენილი მოდელი მინიმალური
ტექნოლოგიური
შესაძლებლობებითაა
წარმოდგენილი
პრეზენტაცია არ არის საინტერესო, უჭირს ვებსაიტის აგების
ტექნოლოგიის წარმოდგენა, არ არის გამოყენებული კურსის
პროგრამით გათვალისწინებული მასალები.

0 ქულა. ელექტრონული რესურსი/კურსი/კვლევითი მასალა არ
არის შექმნილი.

პრეზენტაციის წარმოდგენა - მაქსიმუმ 4 ქულა
პრეზენტაციის წარმოდგენა ფასდება 5 კრიტერიუმით:

• რეგლამენტის დაცვა;
• ლოგიკური გადასვლები;
• კონტაქტი აუდიტორიასთან;
• თემასთან ადეკვატური სლაიდ-შოუ და ვიზუალური მასალა
• აკადემიური დახვეწილი მეტყველება.
4 ქულა - ხუთი კრიტერიუმიდან ყველას აკმაყოფილებს;

3 ქულა - ხუთი კრიტერიუმიდან აკმაყოფილებს მინიმუმ 3-ს დ
2-ს ნაწილობრივ;

2 ქულა -ხუთი კრიტერიუმიდან აკმაყოფილებს მინიმუმ 2-ს დ
დანარჩენს ნაწილობრივ;
1 ქულა - ხუთი კრიტერიუმიდან აკმაყოფილებს მხოლოდ 1-ს;

0 ქულა - ხუთი კრიტერიუმიდან არ აკმაყოფილებს არცერთს. ვერ
წარმოადგენს პრეზენტაციას.

დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმუმ 2 ქულა.
2 ქულა - კითხვებზე პასუხები სრულყოფილი, არგუმენტირებული
და ამომწურავია;
1 ქულა - კითხვებზე პასუხი გაცემულია უშეცდომოდ, მაგრამ
არასრულად;
0 ქულა - პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არა
გაცემული.
დასკვნითი გამოცდა - შეფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით

გამოცდის კომპონენტები:
1)

პრაქტიკული სამუშაო შესრულდება კომპიუტერთან
პრაქტიკული დავალების შესრულების მეთოდით მოკლე
წერილობითი აღწერით - შეფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით.
პრაქტიკული დავალება კომპლექსური ხასიათისაა. იგი თავის
მხრივ შედგება ცალკეული დავალებებისგან, რომელთაგან
თითოეული შეფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით. სულ 8*x5=40
ქულა.

შეფასების კრიტერიუმები:

5 ქულა - დავალებას ასრულებს სრულყოფილად. სტუდენტი
ზედმიწევნით
კარგად
ფლობს
სასწავლო
კურსით
გათვალისწინებულ
მასალას,
ზუსტად
და
ლოგიკური
თანამიმდევრობით აღწერს პრაქტიკული დავალების შესრულების
პროცესს; სრულყოფილად იყენებს შესწავლილ ტექნოლოგიებს
პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში

4 ქულა - დავალებას ასრულებს დასმული საკითხის ადეკვატურად
სტუდენტი კარგად ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
საკითხებს, პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესი
ლოგიკურად
საკმარისად
გამართულია;
კარგად
იყენებს
შესწავლილ ტექნოლოგიებს პრაქტიკული დავალების შესრულების
პროცესში.

3 ქულა - დავალებას ასრულებს დამაკმაყოფილებლად. უჭირს
ლოგიკური
თანამიმდევრობით
პრაქტიკული
დავალების
შესრულება
და
მისი
შესრულების
პროცესის
აღწერა
დამაკმაყოფილებლად იყენებს შესწავლილ ტექნოლოგიებს
პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში.

2 ქულა - დავალებას ასრულებს ნაწილობრივ, მსჯელობ
არასაკმარისად არგუმენტირებულია. არ შეუძლია ლოგიკური
თანამიმდევრობით პრაქტიკული დავალების შესრულება და მისი
შესრულების პროცესის ჩამოყალიბება; უჭირს შესაბამისი
ტექნოლოგიების
გამოყენება
პრაქტიკული
დავალების
შესრულების პროცესში.

1 ქულა - დავალებას ასრულებს შეზღუდულად ან მცდარად
სტუდენტი არ ფლობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ
მასალას. დაბალია შესწავლილი ტექნოლოგიების გამოყენების
უნარ-ჩვევები პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში

0 ქულა - დავალებას ვერ ასრულებს. სტუდენტი არ ფლობს
სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ მასალას; არ აქვს
შესწავლილი
ტექნოლოგიების
გამოყენების
უნარ-ჩვევები
პრაქტიკული დავალების შესრულების პროცესში.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება მიეცემა სტუდენტს
რომელსაც შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან
უგროვდება მინიმუმ 31 ქულა.

საბოლოო შეფასება ხდება შუალედური და დასკვნითი ფორმების
შეფასებების დაჯამების საფუძველზე.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა. დასკვნითი
გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 20 ქულა.

სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მინიმუმ 51 ქულაზე.

შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება
წერითი ფორმით (კომპიუტერთან პრაქტიკული სამუშაოს
დავალების
შესრულების მეთოდით-წერილობითი აღწერით
უნივერსიტეტის კომპიუტერულ ლაბორატორიაში, რომელსაც
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ერთიანი საგამოცდო ცენტრი
შესაბამისი დებულების მიხედვით.

შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შედეგები ცნობილი
გახდება გამოცდიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

სტუდენტის მიღწევების შეფასება ხდება ევროპული კრედიტების
ტრანსფერისა და დაგროვების (ECTS)
მიხედვითაც შეფასების სისტემა უშვებს:

სისტემით,

რომელის

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
1) (A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
2) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
3) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;

4) (D) დამაკმაყოფილებელი-მაქსიმალური შეფასების 61-70
ქულა;
5) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა;
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

1) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც
ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება
და ეძლევა
დამოუკიდებელი
მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
2) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,
რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ
არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-ის
მიღების
შემთხვევაში
უმაღლესი
საგანმანათლებლო

დაწესებულება დამატებით გამოცდას ნიშნავს დასკვნითი
გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.

დამატებით
გამოცდაზე
მიღებული
შეფასების
გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს
უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.

12. ძირითადი
ლიტერატურა

ზაქარიაშვილი მ. ჭიჭაშვილი ი., (2018) სასწავლო
ელექტრონული რესურსები - ვიდეო-აუდიო პრეზენტაცია.
ელექტრონული სწავლების პორტალი
www.e-learning.tesau.edu.ge
2. ჩიკაშუა ე., ელიზბარაშვილი ნ., დოლიძე ზ., კევლიშვილი გ
(2015) ვებ ინტერფეისის დეველოპერი. განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი.
1.

აღნიშნულ
მასალაზე
წვდომა
შესაძლებელია
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ლექტორის ბიბლიოთეკაში
ელ-ვერსიები საიტზე
13. დამატებითი
ლიტერატურა

1

http://www.wlac.edu/online/documents/Web_2.0%20v.02.pdf

Introduction to Web 2.0 Technologies , Joshua Stern, Ph.D
2
3

https://www.apachefriends.org/ru/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=r-lqV7vyZt4 WordPress
Tutorial For Beginners 2016 (The EASY Way)

4

https://wordpress.org/; http://wordpress.com.

5

6

7

8

9

http://codex.wordpress.org/Main.page
https://ithemes.com/wpcontent/uploads/downloads/2015/10/getting-started-withWordPress-ebook.pdf, Getting Started with WordPress
PUBLISHED BY iThemes Media 1720 South Kelly Avenu
Edmond, OK 73013;
https://digwp.com/demo/Digging-Into-WordPress_DEMO.pdf,
DIGGING INTO WORDPRESS By Chris Coyier and Jeff Star
Version 4.5 • May 2016 © 2016 Digging Into WordPress Visit u
online @ DigWP.com
სტურუა,თ., კვესელავა, ქ., ნანობაშვილი, ქ., ლ. თედეშვილი
ლ., სილაძე, ც. (2013) კომპიუტერული გრაფიკა და
ძირითადი გრაფიკული რედაქტორები გამომცემლობა
„ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი, თბილისი, ISBN 978-9941-0-5656-7.
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/22441/1/KompiuteruliG
afikaDaGrafikuliRedaktorebi.pdf
http://www.marquette.edu/ctl/elearning/documents/PhotoshopPDF.pdf. Adobe Photoshop CS6
Tutorial.
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321827333/samplep
ages/0321827333.pdf , Adobe Photoshop CS6 Classroom In a Book

აღნიშნულ მასალაზე წვდომა შესაძლებელია ლექტორის
ბიბლიოთეკაში, ელ-ვერსიები საიტზე.
ასევე მასალები განთავსებულია ელექტრონული სწავლების
მხარდამჭერ პორტალზე
www.e-learning.tesau.edu.ge
მეცადინეობების კალენდარული გეგმა
მეცადინეობის დრო დღე:
დაწყება:
დამთავრება:

აუდიტორია

და ადგილი
მითითება: ივსება
ლექციებზე
რეგისტრაციის
გამოცხადებისას

დანართი
სასწავლო კურსისშინაარსი

N

პირველი კვირა

თარიღი

მეცადინეობის თემა, გამოკითხვის ფორმა,
საშინაო დავალება, ლიტერატურა
ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა I
რა არის ვებ2 ტექნოლოგია. ბლოგური ტიპის
საიტები
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე:
სავალდებულო ლიტერატურა
[1]
1. დამატებითი ლიტერატურა:
[1]

მეორე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.

 სალექციო თემა II
საიტის მართვის სისტემების (CMS) ინსტალირება
• საიტის მართვის სიტემის (CMS) დანიშნულება და
გამოყენების ასპექტები;
• CMS-ების გამოყენებით გადაჭრადი ამოცანები,
• საიტის მართვის სისტემის მოძიება–ინსტალირება
(XAMPP; WordPress)
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე:
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ. 168-183]
2. დამატებითი ლიტერატურა:
[1], [2]

მესამე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.

 ლექცია-თემა III
საიტის მართვის სისტემების (CMS) პარამეტრების
დაყენება (ნაწილი პირველი)
• საიტის მართვის პარამეტრები და მათი გამოყენება
(General Settings; Writing Settings)
სავალდებულო ლიტერატურა
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე:
[1], [2, გვ.183-188]
დამატებითი ლიტერატურა:
[1], [2]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N1- შეფასდება მაქსიმუმ 3 ქულით

მეოთხე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.

 ლექცია-თემა IV
საიტის მართვის სისტემების (CMS) პარამეტრების
დაყენება (ნაწილი მეორე)
• საიტის მართვის პარამეტრები და მათი გამოყენება
(Reading Settings; Discussion Settings, Media Settings
Permalinks Settings)
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე:
სავალდებულო ლიტერატურა:
[1], [2, გვ.188-195]
დამატებითი ლიტერატურა:
[1], [2]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N2- შეფასდება მაქსიმუმ 3 ქულით
მეხუთე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა V
• Dashboard
მართვის
პანელთან
მუშაობის
ძირითადი საშუალებები (Home, Posts, Media).
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ.195-208 ]

დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N3- 3 ქულა

მეექვსე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა VI
Dashboard მართვის პანელთან მუშაობის ძირითადი
საშუალებები (Pages, Comments, Users)
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ.209-217]

დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N4- 3 ქულა

მეშვიდე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა VII
პლაგინების (Plugins) დაყენება /გამოყენება
• პლაგინის არსი და დანიშნულება
• პლაგინების გამოყენების მეთოდები
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ.193-195; 217-223]

დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N5- შეფასდება მაქსიმუმ 3 ქულით
მერვე კვირა
მეცხრე კვირა

შუალედური გამოცდის შეფასება - მაქსიმუმ 20 ქულა
შუალედური გამოცდა - 2 სთ

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა VIII
Web გვერდის დიზაინის აწყობა კონკრეტული
CMS-ის მოთხოვნების მიხედვით (AppearanceThemes, Customize, Menus)
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა

[1], [2, გვ.223-230]

დამატებითი ლიტერატურა
[3],[4], [5], [6]

მეათე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
სალექციო თემა IX
Web გვერდის დიზაინის აწყობა კონკრეტული
CMS-ის მოთხოვნების მიხედვით (AppearanceWidgets)
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ. 231-235]

დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N6- შეფასდება მაქსიმუ 3 ქულით
მეთერთმეტე
კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა X

Web გვერდის დიზაინის აწყობა კონკრეტული
CMS-ის მოთხოვნების მიხედვით (Appearance-Editor
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ.236-238]
დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N7- შეფასდება მაქიმუმ 3 ქულით

მეთორმეტე კვირა

ლექცია 1 სთ. ლაბორატორიული 1 სთ.
 სალექციო თემა XI
ვებგვერდის სტრუქტურის ან შემცველობის
/შინაარსის შეცვლა, კონკრეტული მოთხოვნის
შესაბამისად
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ.239-256)
დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N8- შეფასდება მაქიმუმ 3 ქულით
მეცამეტე კვირა

ლექცია 1 სთ, ლაბორატორიული 1 სთ
სალექციო თემა XII
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება
ტექსტის შექმნა და რედაქტირება

ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[2, გვ. 286-321]
დამატებითი ლიტერატურა
[7], [8], [9]

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N9- შეფასდება მაქიმუმ 3 ქულით

მეთოთხმეტე
კვირა

ლექცია 1 სთ, ლაბორატორიული 1 სთ

 სალექციო თემა XIII
სერვერზე ფაილების ატვირთვა
სერვერზე ბაზების მართვა:
• მონაცემთა ბაზებთან წვდომა ინტერფეისის
მეშვეობით;
• მონაცემთა ბაზებში ცხრილების შექმნა;
• ბაზებში ინფორმაციის იმპორტირება.
ლაბორატორიული სამუშაო სალექციო თემაზე
სავალდებულო ლიტერატურა
[1], [2, გვ. 281-285]

დამატებითი ლიტერატურა
[3], [4], [5], [6]

მეთხუთმეტე
კვირა
მეთექვსმეტემეჩვიდმეტე
კვირა
მეთვრამეტემეცხრამეტე
კვირა
~

გამოკითხვის ფორმა: პრაქტიკული დავალების
შესრულება კომპიუტერზე ზეპირი განმარტებით
N10- შეფასდება მაქიმუმ 3 ქულით
პრეზენტაცია 2 სთ.
შეფასება მაქსიმუმ 10 ქულა
დასკვნითი გამოცდა 2სთ
შეფასება მაქსიმუმ 40 ქულა
დამატებითი გამოცდა

