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ნაწილი 3 

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G-PriEd) პორტალზე  

ელექტრონული კურსების მართვა 

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) წარმოგიდგენთ პროექტის პორტალზე განთავსებული 

ელექტრონული კურსების მართვის ინსტრუქციას.  

დოკუმენტში აღწერილია სკოლის მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის (მსჯ) ფასილიტატორის მიერ ელექტრონული 

კურსების მართვის პროცესი.  

დოკუმენტის სტრუქტურა: 

1. 1.  G-PriEd-ის  რესურსების  პორტალის  ელექტრონული  კურსების  სივრცე_____________________2  

2. 2. მასწავლებელთა  სასწავლო  ჯგუფის  (მსჯ)  ფასილიტატორის  ფუნქციები____________________3  

3. 3.  პირადი  კაბინეტის  შექმნა  ________________________________________________________ ____3  

4. 4. ჯგუფის  შექმნა  ______________________________________________________________________5  

5. 5. საგნის  არჩევა  _______________________________________________________________________ 5    

6. 6. ჯგუფში  წევრების  დამატება___________________________________________________________6   

7. 7. ტრენინგების  განრიგის  შედგენა________________________________________________________7   

8. 8. ელექტრონული  სესიის  მართვა_________________________________________________________8  

9. 8.1 სესიის  დაწყება /წარმართვა_______________________________________________________8  

8.2 სესიის  დასრულება  ____________________________________________________________14  

10.  
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1. G - P r i E d - ი ს  რ ე ს უ რ ს ე ბ ი ს  პ ო რ ტ ა ლ ი ს  ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ი  კ უ რ ს ე ბ ი ს  ს ი ვ რ ც ე  

პორტალი www.kargiskola.ge  შედგება ექვსი სივრცისგან: 
 

1. რესურსები დირექტორებისთვის - ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

2. რესურსები მასწავლებლებისთვის - ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

3. მშობელთა ჩართულობა - ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

4. ბიზნეს-უნარები დაწყებით კლასებში - ელექტრონული ბიბლიოთეკა (ამოქმედდება 2016 წ. მარტისთვის) 
5. საკლასო შეფასება - ფუნქციონალური 

6. ელექტრონული კურსები - ფუნქციონალური 
 

ელექტრონული კურსების სივრცე წარმოდგენილია კითხვისა და 

მათემატიკის კურსებით. მოგვიანებით დაემატება მოკლე 1-2 საათიანი 

ტრენინგ-მოდულები სხვადასხვა თემაზე. 
 

კითხვის საგანში არის 2 კურსი:  
 

 I-IV კლასების ქართული ენის მასწავლებლებისთვის;  

 V-VI კლასების ქართული ენის მასწავლებლებისთვის.  
 

მათემატიკის საგანში არის 2 კურსი: 
 

 I-VI კლასების მათემატიკის მასწავლებლებისთვის; 

 V-VI კლასების მათემატიკის მასწავლებლებისთვის. 
 

საგნობრივი კურსი შედგება 17 სესიისგან. თითო სესია 90-120 წუთიანია. 

 

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 42 საათს (32 საკონტაქტო საათი; 10 არასაკონტაქტო საათი) და ითვალისწინებს ვიდეო ლექციების 

მოსმენას, რეალური საკლასო სიტუაციების გაანალიზებას, ჯგუფურ და ინდივიდუალურ მუშაობას, და დამატებითი პროფესიული 

განვითარების მასალების გაცნობას. 
 

თითოეული ფასილიტატორი წარმართავს ელექტრონული ტრენინგ-პროგრამის 17 სესიას აკადემიური წლის განმავლობაში. 

შენიშვნა: ამჟამად პროექტის პორტალზე ატვირთულია მხოლოდ რამდენიმე სესია. სასწავლო წლის განმავლობაში ტრენინგპროგრამის 

სიას დაემატება სესიები და დადგენილ პერიოდში პორტალზე განთავსდება 17 სესია (ტრენინგპროგრამა დასრულებული სახით).   
 

 

http://www.kargiskola.ge/
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2. მასწავლებელთა  სასწავლო  ჯგუფის (მსჯ) ფასილიტატორის  ფუნქციები  

კურსი იმართება მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის (მსჯ) ფასილიტატორის მიერ. 

მის ფუნქციებში შედის: 
 

• ჯგუფის შედგენა (წევრების დამატება/ამოღება); 

• ტრენინგის განრიგის შექმნა; 

• ონლაინ რეჟიმში თითოეული სესიის დაწყების და დასრულების უზრუნველყოფა; 

• სესიის მართვა; 

• საჭიროების შემთხვევაში დასარიგებელი მასალის ამობეჭდვა/დარიგება; 

• შემაჯამებელი ტესტის ორგანიზება. 
 

მსჯ ფასილიტატორმა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს „G-PriEd-ის რესურსების პორტალზე რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის 
ინსტრუქციაში“  (ნაწილი 2) აღწერილი წესის შესაბამისად. რეგისტრაციის შემდეგ მას მიენიჭება „ფასილიტატორის სტატუსი“ G-PriEd-

ის მიერ. 
 

ელექტრონული სესიების მართვის უფლება აქვს მხოლოდ მსჯ ფასილიტატორს. 
 

3. პირადი  კაბინეტის  შექმნა  

პირადი კაბინეტი: ყველა ფასილიტატორს რეგისტრაციის შემდეგ ექმნება პირადი ვირტუალური კაბინეტი (სურათი #1), სადაც 

თავდაპირველად აისახება მისი პირადი ინფორმაცია (გვარი, სკოლა, სტატუსი, ა.შ.) და დროთა განმავლობაში - სხვა სტატისტიკა და 

ინფორმაცია:  

 ელექტრონული კურსები;  

 საკლასო შეფასება; 

 ელექტრონული კურსების გადმოსაწერი ვერსიები; 

 ტრენინგების განრიგი; 

 ჯგუფების შემადგენლობა; 

 ჩატარებული კურსების სტატისტიკა. 

პირადი კაბინეტი სრულად დაცულია მომხმარებლის პაროლით.  

შენიშვნა: იმის გათვალისწინებით, რომ G-PriEd-ის პორტალი ჩაშენებულია სამინისტროს/EMIS-ს ინტერნეტსივრცეში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების სქემის მხარდაჭერის მიზნით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

წარმომადგენლებსა  და სკოლის დირექტორს ექნებათ შესაძლებლობა ნახონ მხოლოდ ტრენინგკურსების დასწრებისა და 

მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფებში მონაწილეობის სტატისტიკა.  
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სურათი #1 

ასე გამოიყურება ფასილიტატორის პირადი კაბინეტი. მარცხენა ზედა მხარეს არის პირადი მონაცემების ბლოკი. მარცხენა 

ქვედა მხარეს არის ტრენინგსესიების განრიგი ჯგუფების მიხედვით. მარჯვნივ არის ჯგუფის ინფორმაცია. 
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4. ჯგუფის  შექმნა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. საგნის  არჩევა  

       

ფასილიტატორის პირადი კაბინეტის შუა ნაწილში განთავსებულია 

ღილაკი „+ახალი ჯგუფის შექმნა“.  

შესაბამისად, ახალი ჯგუფის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ მითითებულ 

ღილაკს.  

ღილაკზე „+ახალი ჯგუფის შექმნა“ დაჭერისას გაიხსნება 

ახალი ფანჯარა (სურათი #2). შესაბამის ველში 

ფასილიტატორმა უნდა  მიუთითოს/აირჩიოს საგანი (სურათი 

#3).  
სურათი #2 

სურათი #3 

ჯგუფის შექმნა  ხდება ერთხელ, ელექტრონული კურსის დაწყებამდე. 

შენიშვნა: ჯგუფის შეცდომით შექმნის შემთხვევაში ფასილიტატორი უნდა 

დაუკავშირდეს პროექტის შესაბამის საკონტაქტო პირს (დანართი #1). 
 

სურათზე მოცემულია პირადი კაბინეტი დასრულებული სახით. 
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6. ჯ გ უ ფ შ ი  წ ე ვ რ ე ბ ი ს  დ ა მ ა ტ ე ბ ა  

  

ჯგუფის შექმნის შემდეგ ფასილიტატორი იწყებს წევრების/მასწავლებლების დამატებას არსებულ ჯგუფში (სურათი #4). 

ფასილიტატორის მიერ მასწავლებლის მონაცემების შეყვანის შემდგომ ავტომატურად განხორციელდება მასწავლებლის 

დამატება სამინისტროს/EMIS-ის მონაცემტა ბაზიდან.                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურათი #4 
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მსჯ ფასილიტატორი რეგიტრაციის შემდეგ ავტომატურად დაემატება ჯგუფს, შესაბამისად, ვირტუალური პირადი კაბინეტის 

გახსნისას ფასილიტატორი დაინახავს ჯგუფის ერთ წევრს (საკუთარ თავს). 
  

შენიშვნა: თუ მსჯ ფასილიტატორი კონკრეტული ჯგუფის ფასილიტატორია და, ამავე დროს, ერთადერთი მასწავლებელია ამ 

ჯგუფში, მას შეუძლია ჩაატაროს სესია. 
 

შენიშვნა/პრობლემა: შესაძლებელია ფასილიტატორმა ჯგუფში წევრი/მასწავლებელი ვერ დაამატოს. პრობლემა შესაძლებელია 

შეიქმნას მაშინ, როდესაც ეს მასწავლებელი ორ სხვადასხვა სკოლაში მუშაობს. სისტემა ავტომატურად ვერ ახერხებს პიროვნების 

იდენტიფიცირებას სასურველი სკოლის მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში ფასილიტატორმა შესაბამის საკონტაქტო პირს (დანართი #1) 
უნდა მისწეროს მასწავლებლის პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონი). პროექტის საკონტაქტო პირი 

აცნობებს ფასილიტატორს პრობლემის მოგვარების შესახებ. 
 

ასევე, ფასილიტატორი ვერ შეძლებს მასწავლებლის ჯგუფში დამატებას, თუ ეს მასწავლებელი არ ფიქსირდება განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის (EMIS) ბაზაში. ასეთ დროსფასილიტატორმა უნდა მიმართოს სკოლის დირექტორს, რათა მან, თავის მხრივ, 

განაახლოს სკოლის მონაცემები განათლების მართვის საინფორმაციო ბაზაში (EMIS).  
 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ! კურსის არჩევისა და სესიის დაწყების/გავლის შემდეგ შეუძლებელია ჯგუფის რედაქტირება: მონაწილის 

დამატება, წაშლა ან თარიღის შეცვლა.   
 

7. ტ რ ე ნ ი ნ გ ე ბ ი ს  გ ა ნ რ ი გ ი ს  შ ე დ გ ე ნ ა  

მსჯ ფასილიტატორმა ტრენინგების მთელი კურსის განრიგი უნდა შეადგინოს  ჯგუფთან 

შეთანხმებით. განრიგის შედგენისთვის დააწკაპუნეთ  ღილაკს „თარიღის დამატება“ 

(სურათი #4 და #4.1). ამ მოქმედების მერე გაიხსნება ფანჯარა, სადაც მოცემულია მოკლე 

ინსტრუქცია და „თარიღის/დროის“ შესაბამისი ნიმუში (სურათი #5).   
განრიგის შედგენა ხდება ერთხელ, ელექტრონული კურსის დაწყებამდე.  

 

ფასილიტატორს შეუძლია 

დაგეგმოს და ჩაატაროს 

ელექტრონული ტრენინგ-

პროგრამის სესიები 

ოქტომბრიდან მაისის 

ჩათვლით, ჯგუფის 

წევრებისათვის ხელსაყრელ 

დღესა და დროს. 

სურათი #5 

სურათი #4.1 
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8. ე ლ ე ქ ტ რ ო ნ უ ლ ი  ს ე ს ი ი ს  მ ა რ თ ვ ა  

8 . 1  ს ე ს ი ი ს  დ ა წ ყ ე ბ ა  /  წ ა რ მ ა რ თ ვ ა   

   
ნაბიჯი 1/კურსის დაწყება: კურსის დაწყებისთვის უნდა 

დააწკაპუნოთ ღილაკზე „ახალი კურსის დაწყება“, რომელიც 

მოცემულია პირად კაბინეტში (სურათი #6).  

 

ნაბიჯი 2/კურსის არჩევა (კლასის მითითებით): შემდეგ 

საფეხურზე გაიხსნება ფანჯარა (სურათი #7) “კურსის დაწყება“, 

სადაც უნდა მიუთითოთ კურსიკლასების მიხედვით. 

 

#6 სურათზე მოცემული გამოსახულება გაჩნდება ეკრანზე, როცა 
ფასილიტატორი დაიწყებს ჯგუფის შექმნას. 

 

შენიშვნა: დაწყებითი კლასების მასწავლებლების უმრავლესობა ასწავლის ორივე საგანს (ქართულსა და მათემატიკას) და, შესაბამისად, 

მონაწილეობა უნდა მიიღონ როგორც კითხვის, ასევე მათემატიკის სესიებში. აღნიშნული უნდა გაითვალისწინონ კითხვისა და 

მათემატიკის ფასილიტატორებმა და ერთმანეთთან შეთანხმებით შეადგინონ სესიების განრიგი. 

სურათი #6 
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შენიშვნა: მნიშვნელოვანია, რომ ფასილიტატორმა მიუთითოს შესაბამისი კურსი, რადგან შეცდომის შემთხვევაში გაიხსნება არასწორად 

მითითებული კურსი. თუ ფასილიტატორს შეეშალა კურსის მითითება, ის უნდა დაუკავშირდეს პროექტის შესაბამის საკონტაქტო პირს.                                                                                

 

 

 

სურათი #7 
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ნაბიჯი 3/სესიის სტატუსი: კლასის შესაბამისი კურსის არჩევის შემდეგ გაჩნდება ფანჯარა, რომელიც მოცემულია სურათზე #8.  
 

ამ გვერდზე მითითებულია ყველა სესიის სტატუსი (გასავლელი ან გავლილი).  
 

ფასილიტატორმა უნდა აირჩიოს სესია  და დააწკაპუნოს ღილაკზე „დაწყება“. 

 

 
 

სურათი #8 
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ნაბიჯი 4/ხელმოწერა: კურსის დაწყებამდე ყველა მონაწილემ უნდა მოაწეროს ხელი (ელექტრონულად).  
 

ხელმოწერა გულისხმობს მოცემულ ველებში (სურათი #9) მასწავლებლისათვის სამინისტროს/განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემის (EMIS) მიერ მინიჭებული მონაცემების (მომხმარებლის სახელი და პაროლი) შეყვანას, რომელსაც მასწავლებელი იყენებს 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eFlow)  და სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში/ელექტრონულ ჟურნალში 

(eSchool).  

 

მონაცემების შეყვანის შემდეგ ფასილიტატორმა უნდა დაადასტუროს ინფორმაცია  „დადასტურების“ ღილაკზე  დაჭერით. 

  

 
 

სურათი #9 
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შენიშვნა/მომხმარებლის სახელისა და პაროლის არასწორად მითითება: თუ მონაწილე მასწავლებელი სესიის დაწყებისას 

ხელმოწერის ველში ათჯერ არასწორად მიუთითებს მომხმარებლის სახელს (eFlow/eSchool-ის) და/ან პაროლს (eFlow/eSchool-ის), იგი 

ვერ დარეგისტრირდება ტრენინგპროგრამის სესიაზე. სისტემა დააფიქსირებს შეცდომას და ხარვეზის გასწორება შესაძლებელი იქნება 

მხოლოდ პროექტის პროგრამული უზრუნველყოფის მენეჯერის მიერ. მსგავს შემთხვევებში დაუკავშირდით შესაბამის საკონტაქტო 

პირს. 
 

შენიშვნა/სესიაზე დაგვიანება: დაგვიანებული მასწავლებელი ვერ დარეგისტრირდება სესიაზე. შესაბამისად, ჩაითვლება, რომ 

მასწავლებელმა სესია არ გაიარა. გაცდენილი სესიის განმეორებით გავლა არ არის შესაძლებელი.  
 

ყველა მონაცემის სისწორის შემთხვევაში სისტემა დაადასტურებს მასწავლებლის სტატუსის გააქტიურებას (სურათი #10). 

მასწავლებლის სახელი/გვარი გამწვანდება. 

 

      

სურათი #10 

ურ

ათი #10 
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ნაბიჯი 5/ელექტრონული კურსის არჩეულ სესიაზე დასწრება: სესიის დაწყებისთვის ფასილიტატორმა უნდა დააწკაპუნოს 

სურათზე #10 მოცემულ ღილაკზე „გაგრძელება“, რის შემდეგაც გაიხსნება ქვემოთ მოცემული გამოსახულება (სურათი #11). ამ 

გვერდზე მოცემულია ელექტრონული კურსის არჩეული სესიის შესახებ სრული ინფორმაცია და ამ სესიისთვის განკუთვნილი 

მასალა (ვიდეო, საკითხავი მასალა, საშინაო დავალება, სავარჯიშოები და ა.შ.). 
 

შენიშვნა: ჯგუფის ყველა წევრს (ფასილიტატორის გარდა) განმეორებით შეუძლია ნახოს მხოლოდ ჩატარებული სესიები და 

წაიკითხოს/ამობეჭდოს საკითხავი მეთოდოლოგიური მასალა. 
 

ფასილიტატორის მიერ სესია უნდა ჩატარდეს  დადგენილი წესით. დასრულების შემდეგ ფასილიტატორმა უნდა დააწკაპუნოს 

ღილაკს „სესიის დასრულება“. 
 

 

      

 

 

სურათი #11 
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8 . 2  ს ე ს ი ი ს  დ ა ს რ უ ლ ე ბ ა  

სესიის დასრულების შემდეგ ფასილიტატორის მიერ შესაბამის ღილაკზე „სესიის დასრულება“ (სურათი #11) დაჭერის შემდეგ ეკრანზე 

გაჩნდება ფანჯარა (სურათი #12), სადაც სესიის მონაწილე ყველა მასწავლებელმა უნდა მოაწეროს ხელი (ელექტრონულად). ხელმოწერა 

გულისხმობს მოცემულ ველებში მასწავლებლისათვის სამინისტროს/განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (EMIS) მიერ 

მინიჭებული მონაცემების (მომხმარებლის სახელი და პაროლი) განმეორებით შეყვანას, რომელსაც მასწავლებელი იყენებს 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eFlow)  და სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში/ელექტრონულ ჟურნალში 

(eSchool).  
 

შენიშვნა: ელექტრონული ხელმოწერა 2-ჯერ (სესიის დაწყებამდე და სესიის დასრულების შემდეგ) აუცილებელია იმისთვის, რომ 

მასწავლებლის მონაწილეობა ჩაითვალოს დასწრებად. სესიებზე დასწრების სტატისტიკა აისახება თითოეული ჯგუფის წევრის პირად 

კაბინეტში.  
 

ყველა სესიის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი გაივლის ონლაინ ტესტს (შემუშავების პროცესშია). ტესტის გავლის შემდეგ 

პორტალი დაამზადებს და  მასწავლებლის პირად კაბინეტში განათავსებს ელექტრონული კურსის სერტიფიკატს, სადაც აისახება 

კურსისთვის დათმობილი საათების საერთო რაოდენობა 100%, და მასწავლებლის დასწრების რეალური საათი და %; შემაჯამებელი 

ტესტის საერთო ქულა /100% და მასწავლებლის მიერ მიღებული ქულა და %. 

 

 

სურათი #11 
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სესიის მონაწილეთა მიერ ხელმოწერის პროცესის დასრულების შემდეგ ფასილიტატორი დააწკაპუნებს ღილაკზე „სესიის 

დასრულება“ (სურათი #11) და  გაიხსნება ქვემოთ მოცემული ფანჯარა (სურათი #12).  

 

 

 

სურათი #12 
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მთავარ გვერდზე დაბრუნებისას (სურათი #12) მსჯ ფასილიტატორის კაბინეტში გავლილი სესიების დასახელება შეიფერება 

მწვანედ (სურათი # 13).  

 

გისურვებთ წარმატებებს! 

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 
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