
ელექტრონული სწავლების (E-Learning) ვებ პლატფორმისთვის მოხალისეობის თემაზე ონლაინ 
ტრენინგ კურსის შექმნა და ვიდეო ლექციების გადაღება 

კონცეფცია 

კონცეფცია მომზადებულია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ და 
მიზნად ისახავს შეიქმნას მოხალისეობის თემაზე ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ონლაინ 
ინტერაქტიული ტრენინგ-კურსი, რომელიც განთავსდება ელექტრონული სწავლების (E-learning) 
ვებ–პლატფორმაზე.  

კონცეფცია აღწერს ელექტრონული სწავლების (E-learning) ვებ-პლატფორმას და განსაზღვრავს 
ტრენინგ–კურსის მიზანს, ძირითად მიმართულებებს, სტრუქტურას, ფორმატს, შინაარსს, 
პრინციპებს, სამიზნე აუდიტორიისთვის მიწოდების და ადმინისტრირების ფორმებს. 

მოხალისეობის ციფრული პლატფორმა - Volunteer.ge 

ელექტრონული სწავლების (E-learning) ვებ-პლატფორმა დაკავშირებული იქნება განათლების 
განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ შექმნილ მოხალისეობის ციფრულ 
პლატფორმასთან - Volunteer.ge, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მოხალისეებს და მათ 
მასპინძელ ორგანიზაციებს/ინდივიდებს. პლატფორმა უზრუნველყოფს ცოდნის, უნარებისა და 
გამოცდილების გაზიარებას; ქმნის სივრცეს, სადაც ადამიანები თავს იგრძნობენ საჭიროდ; 
საკუთარ რესურსებს, ცოდნასა და გამოცდილებას მიმართავენ სხვის დასახმარებლად. 

Volunteer.ge არის ქვეყნის ერთადერთი მოხალისეობაზე დაფუძნებული პლატფორმა, რომელიც 
დაინტერესებულ პირს აძლევს შესაძლებლობას ერთდროულად გახდეს მოხალისეც და მისი 
მხარდამჭერიც.  

პლატფორმის საშუალებით: 

1. მოხალისეები და მათი მასპინძელი ორგანიზაციები/ინდივიდები უკავშირდებიან 
ერთმანეთს. აღნიშნული კავშირებისთვის საჭიროა მოთხოვნის გამოქვეყნება და შეთავაზების 
გაკეთება; 

2. გამოქვეყნებული მოთხოვნის საფუძველზე გაწეული დახმარების სანაცვლოდ მოხალისე 
აგროვებს დროს, რომელიც სპეციალურად შექმნილ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში 
აღირიცხება; 

3. დაგროვილი დროის გამოყენება მოხალისეს შეუძლია მისი საჭიროებების შესაბამისი 
მოთხოვნების გამოქვეყნებისა და სხვა მოხალისეების მხრიდან დახმარების მისაღებად. 

ელექტრონული სწავლების (E-learning) ვებ-პლატფორმის აღწერა 

ვებ-პლატფორმის ვიზუალური მხარე 

ელექტრონული სწავლების (E-learning) ვებ–პლატფორმა იქნება: თანამედროვე, მოქნილი, 
მარტივად მართვადი, მრავალფუნქციური, სადა, ღია ფერებში გადაწყვეტილი დიზაინით, 
უნიკალური ილუსტრაციებით, თვალისთვის მარტივად აღსაქმელი, განათლების განვითარების 
და დასაქმების ცენტრის ვიზუალური იდენტობის და პროექტის ხილვადობის პოლიტიკის 
შესაბამისი. ვებ–პლატფორმა დაუკავშირდება სოციალურ ქსელებს (Facebook, Twitter), 
რომლებიც ქართველ მომხმარებლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. 



ვებ-პლატფორმის ფუნქციონალური აღწერილობა 

პლატფორმის რეგისტრაცია/ავტორიზაციის ფუნქციონალი დაუკავშირდება პროექტის 

ფარგლებში შექმნილ მოხალისეობის ციფრულ პლატფორმას (volunteer.ge), საიდანაც მოხდება 

მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის იმპორტირება (სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია 

და გამომუშავებული მოხალისეობრივი დრო). 

ვებ-პლატფორმის პირველი გვერდი არის საპრეზენტაციო. პლატფორმის ზედა ნაწილში ლოგოს 

გასწვრივ განთავსებულია – საძიებო ველი, მენიუ და რეგისტრაცია/ავტორიზაციის ღილაკები. 

საპრეზენტაციო ნაწილში, სტატიკურ ბანერზე, განთავსდება მოკლე ინფორმაცია საიტის 

მნიშვნელობისა და შინაარსის შესახებ. 

მთავარ გვერდზე განთავსდება შემდეგი სახის ინფორმაცია:  

1. ნაბიჯები ტრენინგ-კურსის დასრულებისთვის (გრაფიკულად გამოსახული); 

2. ტრენინგ–კურსები (რა სახის კურსების გავლა არის შესაძლებელი პლატფორმის 

მეშვეობით); 

3. ტრენინგ-კურსების ბადე, თითოეულის მოკლე აღწერით; 

4. მომხმარებელთა უკუკავშირი (რას ამბობენ მომხმარებლები პლატფორმის შესახებ); 

5. ბლოგი, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისთვის სხვადასხვა  შესაძლებლობები 

ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, სასარგებლო რესურსები და სხვა; 

6. მენიუ: ჩვენს შესახებ, ტრენინგ–კურსები, ტრენერები, ღონისძიებები, სიახლეები და 

ბლოგი, ბიბლიოთეკა, გალერეა, კითხვა–პასუხი (პლატფორმის ქვედა არეზე). 

რეგისტრაცია 

ვებ-პლატფორმაზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რეგისტრაციის 

ველების შევსებით ან მოხალისეობის ციფრული პლატფორმიდან (volunteer.ge) მონაცემების 

იმპორტით.  

რეგისტრაციის ველები: 

1. სახელი გვარი;  

2. ელ.ფოსტა;  

3. მობილურის ნომერი; 

4. ფაქტიური მისამართი; 

5. პირადი ნომერი; 

6. პროფილის ფოტო; 

7. პაროლი. 

რეგისტრაცია დასტურდება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

მომხმარებლის პერსონალური გვერდი  

მომხმარებელს კურსის გასავლელად დასჭირდება წინასწარი რეგისტრაცია, სადაც მიუთითებს 

მოტივაციას, თუ რა მიზნით უნდა/სჭირდება აღნიშნული ტრენინგის გავლა, რის საფუძველზეც 

ადმინისტრატორი ანიჭებს დაშვებას კონკრეტულ ტრენინგზე.  



მომხმარებლის პირად გვერდზე (კაბინეტში) გამოჩნდება: რომელი კურსები აქვს რჩეულებში 

დამატებული, რომელი კურსი დახურა და რა დონეზე, მიმდინარე კურს(ებ)ი, მიღებული აქვს თუ 

არა სერთიფიკატები. 

კითხვა–პასუხი 

სტატიკური გვერდი, სადაც „აკორდიონის“ საშუალებით შესაძლებელია სასურველ კითხვაზე 

პასუხის მოძებნა; 

ვებ-პლატფორმაზე ძებნა; 

ძებნა შესაძლებელია, სატრენინგო მოდულის და ტრენერის მიხედვით, ასევე, ყველა შესაძლო 

საკვანძო სიტყვის საშუალებით. 

ბლოგი 

ტრენინგ-კურსთან დაკავშირებით გაკეთდება რეგულარული ჩანაწერები, რომელიც შესაძლოა 

იყოს ტექსტური სახის, ვიდეო და/ან აუდიო მასალა. ბლოგზე მომხმარებლებს შეუძლია 

კომენტარების დატოვება და დისკუსიაში ჩართვა. ბლოგის გვერდზე ადმინისტრატორი 

განათავსებს სხვადასხვა სიახლეებს. 

ბიბლიოთეკა 

ბიბლიოთეკის გვერდზე შესაძლებელია ელექტრონული რესურსების, მათ შორის, ზოგიერთი 

ვიდეო-ტრენინგის საჯაროდ განთავსება. შეზღუდულ რესურსებზე წვდომას სპეციალური კოდის 

გენერირებით უზრუნველყოფს ადმინისტრატორი. 

ვებინარების ჩატარების შესაძლებლობა 

პლატფორმა იძლევა ღია ან დახურული ვებინარის დაგეგმვისა და ჩატარების შესაძლებლობას.  

ფორუმი 

პლატფორმა იძლევა ფორუმზე თემის გახსნის და დისკუსიის საშუალებას. ტრენერს შეუძლია 

ფორუმის მონაწილეთა შეფასება და უკუკავშირის გაკეთება, რომელიც აისახება მსმენელის 

პირად კაბინეტში საბოლოო შეფასებების განყოფილებაში. 

პლატფორმის მართვა 

პლატფორმის მართვას უზრუნველყოფს ადმინისტრატორი, რომელიც პასუხისმგებელია 

ტრენინგ-კურსების ტექნიკურ და შინაარსობრივ მხარეზე – მონიტორინგს გაუწევს მონაწილეთა 

რეგისტრაციას,  სასწავლო პროცესს, საჭიროების შემთხვევაში წარმართავს კომუნიკაციას კურსის 

მონაწილეებთან, პერიოდულად განაახლებს კურსში მოცემულ ინფორმაციას. შესაძლებლობა 

ექნება ატვირთოს ვიდეო ჩანაწერები, ქვიზები, ტექსტური დოკუმენტები, დავალებები, 

კითხვარები, სიახლეები. გარკვეული ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში უზრუნველყოფს მათ 

მოგვარებას. 

ტრენინგ-კურსის მიზანი და სარგებელი 

ტრენინგ კურსის მიზანი  

ტრენინგ კურსი მიზნად ისახავს მოხალისეობით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს მისცეს 

შესაძლებლობა გაიღრმავოს ცოდნა და გაიძლიეროს კომპეტენციები, რაც დაეხმარება 

ხარისხიანი მოხალისეობრივი აქტივობების/პროგრამების დაგეგმვა–განხორციელებაში. 



 ტრენინგ–კურსი განკუთვნილია: 

• მოხალისეობით დაინტერესებული პირებისთვის, რათა აიმაღლონ კომპეტენციები 
მოხალისეობრივი საქმიანობის ეფექტიანად განსახორციელებლად. 

• მოხალისეობის მიმართულებით მომუშავე სამოქალაქო, სათემო და ბიზნეს 
ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის, რათა აიმაღლონ კომპეტენციები და 
განივითარონ უნარები მოხალისეების შერჩევის, მათი ორგანიზაციის საქმიანობებში 
ჩართვის, საქმიანობის შეფასებისა და მენტორობის მიმართულებით.  

ტრენინგ–კურსის გავლამ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა უნდა მისცეს: 

• მოიძიოს და გამოიყენოს მოხალისეობის არსებული შესაძლებლობები საქართველოში 

და საზღვარგარეთ; 

• სწორად დაგეგმოს მოხალისეობის პროცესი;  

• განსაზღვროს საკუთარი საგანმანათლებლო  საჭიროებები;  

• მიიღოს ინფორმაცია მოხალისეობის წარმატებული პრაქტიკების შესახებ; 

• მიიღოს სერთიფიკატი, რომელიც აღიარებს კურსის ფარგლებში დაგროვებულ ცოდნას . 

ტრენინგ-კურსის ფორმატი და აღწერილობა 

ტრენინგ–კურსის მონაწილეთა შერჩევა: 

მომხმარებელი წინასწარი რეგისტრაციისას მიუთითებს მოტივაციას, თუ რა მიზნით 

სურს/სჭირდება აღნიშნული კურსის გავლა. ტრენინგ-კურსის მონაწილეთა შერჩევა მოხდება 

წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმებისა და პროცედურის შესაბამისად.  

ტრენინგ-კურსის შინაარსი და ხანგრძლივობა: 

მოხალისეობის ონლაინ ტრენინგ-კურსში მოცემული უნდა იყოს მოხალისეობასთან 

დაკავშირებული მრავალფეროვანი საკითხები მათ შორის:  

• მოხალისეობის არსი და სარგებელი; 

• მოხალისეობრივი აქტივობების/პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება; 

• მოხალისეობის შესაძლებლობები საქართველოში და საზღვარგარეთ; 
• მოხალისეობრივი საქმიანობის ხარისხის შეფასება და აღიარება; 

• მოხალისეობის საკანონმდებლო ჩარჩო;1 

• სხვა. 

მოხალისეობის ტრენინგ–კურსი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 და მაქსიმუმ 12 ტრენინგ-

სესიისაგან.  ტრენინგ-კურსის მიწოდების საერთო ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 1,5 

თვეს (6 კვირა). თითოეულ ტრენინგს დაესწრება მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ 15 მონაწილე. 

                                                           
1 საკითხების იდენტიფიცირება მოხდა ახალგაზრდებში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და 

ბიზნეს ორგანიზაციებში ჩატარებული თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის საფუძველზე. აღნიშნული 

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 5 ფოკუს ჯგუფი (ახალგაზრდები – 3; სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები – 1, ბიზნეს ორგანიზაციები – 1). მონაწილეობა მიიღო ჯამში 29 ახალგაზრდამ, 6–მა 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციამ და 4–მა ბიზნეს ორგანიზაციამ. რაც შეეხება რაოდენობრივ 

კვლევას, ჩატარდა ონლაინ სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით და მასში მონაწილეობა მიიღო 

303–მა ახალგაზრდამ. 

 



დაინტერესებული პირებისთვის კურსი ხელმისაწვდომი იქნება გარკვეული პერიოდულობით, 

წლის განმავლობაში, მინიმუმ, 4-ჯერ.  

გამომდინარე იქედან, რომ მოხალისეობის ონლაინ ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს ექნებათ 

განსხვავებული ცოდნა და გამოცდილება ამ მიმართულებით, ტრენინგ-კურსი უნდა იყოს ზოგადი 

და გამიზნული მოხალისეობის მიმართულებით მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების, საჯარო სამსახურებისა და ბიზნეს ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის. 

ტრენინგ-კურსი იმგვარად უნდა იქნას აგებული, რომ ყოველი მომდევნო თემა ერთმანეთთან 

ლოგიკურ ბმაში იყოს. 

თითოეული ტრენინგი უნდა შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისაგან:  

– ვიდეო ლექცია;  

– ქვიზი და/ან დავალება;  

– საკითხავი და სხვა დამხმარე მასალა.  

1) ვიდეო ლექცია (მაქსიმუმ 30 წთ) – ვიდეო ლექციების დროს გამოყენებული უნდა იყოს 

გრაფიკები, ვიდეო ფრაგმენტები, ანიმაციები, არ უნდა იყოს სტატიკური, ინფორმაცია 

მიწოდებული უნდა იყოს გამართული სალიტერატურო ენით. ვიდეო ლექციებს უნდა დაერთოს 

სუბტიტრები აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.    

2) ქვიზი – თითოეულ ტრენინგს თან უნდა ახლდეს მინიმუმ, 4 კითხვა ტრენინგ-კურსის 

მონაწილის ცოდნის შესამოწმებლად. თითოეული კითხვა უნდა გამომდინარეობდეს 

კონკრეტული ტრენინგის ფარგლებში შემოთავაზებული ვიდეო ლექციისა და 

საკითხავი/დამხმარე მასალისგან. აღნიშნულ კითხვებზე მონაწილეს წვდომა უნდა ექნეს 

თითოეული ტრენინგის დასრულების შემდეგ.   

3) დავალება – ტრენინგ-კურსის ფარგლებში შემოთავაზებული უნდა იყოს სამი პრაქტიკული 

დავალება, რომელსაც მონაწილე შეასრულებს Volunteer.ge პლატფორმის საშუალებით. 

თითოეულ დავალებაზე მონაწილეს წვდომა ექნება კონკრეტული რაოდენობის ტრენინგების 

(მაგალითად 4, 8, 12) გავლის შემდეგ. 

4) საკითხავი ლიტერატურა და სხვა დამხმარე მასალა  – თითოეულ ტრენინგს თან უნდა 

დაერთოს შესაბამისი დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა, ბმულის ან PDF დოკუმენტის სახით. 

ასევე, ვიდეოები (ფილმები, ანიმაციები, ინტერვიუები), რათა დაინტერესების შემთხვევაში, 

მომხმარებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა უფრო დეტალურად გაეცნოს მისთვის საინტერესო 

თემას.   

ფორუმი 

ტრენინგ–კურსის მომზადებისას წინასწარ უნდა განისაზღვროს ძირითადი სადისკუსიო თემები 

ფორუმისთვის, რომლებიც დაკავშირებული იქნება კურსში მოცემულ საკითხებთან და 

მომხმარებლებს მისცემს შესაძლებლობას წარმართონ დისკუსია, გააზიარონ გამოცდილება და 

ითანამშრომლონ სხვადასხვა ინიციატივის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. 

ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს კურსის მიმდინარეობის პროცესში შესაძლებლობა უნდა 

ჰქონდეთ მინიმუმ, სამ სხვადასხვა საკითხზე წარმართონ დისკუსია. სადისკუსიო თემების 

ხელმისაწვდომობას და პროცესის მონიტორინგს, შესაბამის ეტაპზე, უზრუნველყოფს 

პლატფორმის ადმინისტრატორი.  

 

მონაწილეთა ტრენინგებზე წვდომა, შეფასება და აღიარება 



ტრენინგ-კურსის განმავლობაში, მონაწილემ სრულად უნდა დაფაროს თითოეული ტრენინგის 

ფარგლებში შემოთავაზებული მასალა (უყუროს ვიდეო ლექციას, გაეცნოს საკითხავ მასალას, 

შეასრულოს ქვიზი და დავალება) მომდევნო ტრენინგზე წვდომის მისაღებად.  

ტრენინგ-კურსი უნდა იძლეოდეს კურსის ფარგლებში მიღებული ცოდნის შეფასების 

შესაძლებლობას. ამისთვის, თითოეულ საკითხზე, ან შესაძლოა რამდენიმე საკითხის    

დაფარვის შემდგომ, შემოთავაზებული იყოს ქვიზები, პრაქტიკული დავალებები, ფორუმზე 

სადისკუსიო თემები, რაც ერთი მხრივ, მონაწილეს დაეხმარება შეაჯამოს გავლილი მასალა, 

ხოლო მეორე მხრივ, შესაძლებლობას მოგვცემს შევაფასოთ კონკრეტული მონაწილის ცოდნა.  

ტრენინგ-კურსის ფარგლებში მიღებული ცოდნის შეფასება მოხდება მონაწილის მიერ ტრენინგ-

კურსის განმავლობაში დაგროვებული ქულების მიხედვით, შემდეგი ფორმით: 

 

 

 

 

ტრენინგ-კურსის ფარგლებში მიღებული ცოდნის აღიარებისთვის მონაწილემ უნდა გადალახოს 

მინიმალური ზღვარი   - 60 ქულა (ჯამური). მიღებული ცოდნის დადასტურება მოხდება 

სერტიფიკატით. 

ბიბლიოთეკა 

ტრენინგ–კურსისთვის უნდა მომზადდეს შესაბამისი ლიტერატურის ნუსხა (ქართული და 

უცხოენოვანი), რომელიც დაკავშირებული იქნება მოხალისეობასთან და მოიცავს როგორც 

ტექსტურ მასალას (კვლევები, ინტერვიუები, აკადემიური ნაშრომები), ასევე, ვიდეოებს, 

ფილმებს, ანიმაციებს, მედია პროდუქტებს და სხვა. აღნიშნული მასალები აიტვირთება 

ელექტრონული სწავლების (E-learning) პლატფორმაზე არსებული ბიბლიოთეკის გვერდზე და 

ხელმისაწვდომი იქნება პლატფორმის მომხმარებლებისთვის. 

ბიბლიოთეკა მომხმარებელს უნდა სთავაზობდეს მრავალფეროვან არჩევანს მოხალისეობის 

მიმართულებით ცოდნის გასაღრმავებლად.  

ტრენინგ-კურსს თან უნდა ახლდეს აღწერილობა, რომელიც მოიცავს:  

• ტრენინგ-კურსის სახელწოდებას; 

• ტრენინგ-კურსის მიზანს; 

• თემებს; 

• ინფორმაციას ტრენერ(ებ)ის შესახებ; 

• ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობა; 

• ინფორმაციას ტრენინგ-კურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობის შესახებ 

(თავისუფალი, შეზღუდული დასწრება). 

 კურსის მომზადების სახელმძღვანელო პრინციპები 

• ტრენინგ–კურსში არსებული ინფორმაცია გადმოცემული უნდა იყოს გამართული 

სალიტერატურო ენით; 

• ტრენინგ–კურსის შინაარსი უნდა პასუხობდეს მომხმარებლის მრავალფეროვან 

სასწავლო საჭიროებებს; 

კრიტერიუმი მაქსიმალური შეფასება (ქულა)  

ქვიზები 50 

დავალებები 35 

ფორუმი 15 

ჯამი 100 



• მასალების მომზადებისას დაცული უნდა იყოს საავტორო უფლებები; ინფორმაციის 

გამოყენება/გავრცელება უნდა მოხდეს მხოლოდ წყაროს მითითებით; 

• ტრენინგ–მასალებში მოცემული ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი, უახლესი და 

დამუშავებული სხვადასხვა ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით. 

• მასალებში დაუშვებელია სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული შინაარსის მქონე 

ტექსტების გამოყენება. 

შენიშვნა* - ტრენინგ-კურსის მომზადების პროცესში, კონცეფციაში ცვლილებების შეტანა 

შესაძლებელია საჭიროებისამებრ, სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე, განათლების 

განვითარების და დასაქმების ცენტრთან შეთანხმებით.  


