
წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი 

ს ი ლ ა ბ უ ს ი: 
 

 
 

სასწავლო  კურსის 

დასახელება 
კომპიუტერული გრაფიკა  

სასწავლო კურსის კოდი  

სასწავლო კურსის სტატუსი 

სავალდებულო – კომპიუტერული გრაფიკა და WEB 

დიზაინი - ინტერნეტ–ტექნოლოგის მესამე საფეხური 

(პირველი სემესტრი)
 

 

ECTS რაოდენობა 

 

4 კრედიტი (100 სთ) აქედან 34  სთ საკონტაქტო, 66 სთ. 

დამოუკიდებელი მუშაობისათვის 

მასწავლებელი 

არტემ სოლოღაშვილი 

ტელ: 577230966 

საკონსულტაციო დღე - ორშაბათი 

სასწავლო კურსის მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს  ის 

ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა,რომელიც 

აუცილებელია  ვებ გვერდების პროექტირების პროცესში 

კომპაქტური და ხარისხიანი გრაფიკული ელემენტების 

შესაქმნელად. 

სფეროს ფაქტობრივ გარემოებაზე დამყარებული ზოგადი 

ცოდნა. ძირითადი ამოცანების შესასრულებელი 

აუცილებელი ნაბიჯების გაცნობიერება. 

სტაბილურ გარემოში წინასწარ განსაზღვრული 

დავალებების ძირითადი მეთოდების გამოყენებით 

დამოუკიდებლად შესრულება. 

პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებების გათავისება და მათ შესაბამისად 

მოქმედება. 

სასწავლო კურსის შესწავლის 

წინაპირობები 

 

საოფისე პროგრამებისა და Paint-ის  ძირითადი 

ელემენტების ცოდნა. 

 

სასწავლო კურსის ფორმატი 

 

ლექცია, პრაქტიკული, შუალედური გამოცდები, 

დასკვნითი გამოცდა. მეცადინეობები მიმდინარეობს 20 

კვირის მანძილზე. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები: 

 

სწავლების ფორმები: 

ლექცია – სტუდენტებისადმი სისტემატიურად და თანმიმდევრულად სასწავლო მასალის გადაცემა, 

განსახილველი თემის ან რაიმე საკითხის ახსნა-განმარტება. Iგი აქტიურია როდესაც იღებს დიალოგის 

სახეს, ხოლო პასიურია მონოლოგის ფორმით. ლექციის სახეებია: ინტერაქტიული ლექცია და ლექცია 

პრეზენტაცია. 

პრაქტიკული მეცადინეობა –სტუდენტის ინდივიდუალური მუშაობა პრაქტიკული სახის ამოცანაზე, ან 

სემინარული ტიპის თემატიკაზე, სალექციო კურსის შესაბამისად; 

დამოუკიდებელი მუშაობა – სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული კურსების წარმატებით ათვისებისთვის 

დახარჯული სამუშაო დროის (შრომის) რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურის გაცნობა – 

შესწავლიდან – ჯგუფურ მუშაობამდე და/ან შუალედური და ფინალური გამოცდების მომზადებისათვის. 

სწავლების მეთოდები:   

• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, ინტერაქტიური 

მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის მოდელირების საფუძველზე თეორიული დებულებების ახსნის 

მეთოდები; 

• ახსნა–განმარტებითი მეთოდი ეფუძნება მოცემული საკითხის ირგვლივ მსჯელობას. პროფესორს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში. 

• დისკუსია/დებატები ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. მეთოდი 

უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. სტუდენტებს საშუალება 

ეძლევათ აქტიურად გამოხატონ მიღებული ცოდნა და ინტენსიურად ჩაერთონ ჯგუფში მუშაობის 

# 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგების რუქა  
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1 კომპიუტერული გრაფიკა  + +  +  + 



პროცესში, წარმოადგინონ მომზადებული პრეზენტაციები, განახორციელონ საკუთარი მოსაზრებების 

არგუმენტირებული დაცვა; 

• პრეზენტაცია ითვალისწინებს ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას, რის გამოც სტუდენტები 

ვალდებული არიან მოიძიონ რელევანტური მასალები წინასწარ მოცემულ საკითხებზე და წარმოადგინონ 

სლაიდ-შოუ. პრეზენტაციები შეუძლიათ წარმოადგინონ როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. 

• ჯგუფური მუშაობა - გულისხმობს  სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო 

დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად 

უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის 

მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება, ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს 

ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.   

• ინდუქციური მეთოდი სწავლის პროცესში დახმარებას უწევს აზრის მსვლელობას კერძოდან 

(კონკრეტულისაკენ) ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას 

პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

• დედუქციური მეთოდი ცოდნის გადაცემის ისეთი ხერხია, რომელიც ზოგად ცოდნაზე 

დაყრდნობით ახალი ცოდნის გამომჟღავნების ლოგიკური პროცესია, ანუ ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ 

პროცესის მიმდინარეობის მართვაა. 

• ანალიზის მეთოდის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება კონკრეტული 

შემთხვევები, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის მანამდე უცნობ მხარეებს. 

ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად 

დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ 

გაშუქებას. 

• ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება მოითხოვს მასწავლებლისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემატური გეგმა 



საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების განაწილება კვირეების მიხედვით მიხედვით 

კვირა თემის დასახელება 

საათების რაოდენობა 
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1 
Adobe photoshop-ის ზოგადი 

მიმოხილვა,პროგრამის გაშვება,  ახალი 

ფაილის შექმნა და შენახვა. 
6 1 1 2 2  

2 პროგრამის მენიუ  და ინსტუმენტები 6 1 1 2 2  

3 

ფაილის ზომებისა და ხარისხის 

რეგულირება 

მონიშვნა, ამოჭრა და გადატანა 

ვებ გვერდისთვის jpg  და gif ფორმატით 

ფაილის შენახვა 

7  2 1 4  

4 

ფაილის ზომებისა და ხარისხის 

რეგულირება 

მონიშვნა, ამოჭრა და გადატანა 

ვებ გვერდისთვის jpg  და gif ფორმატით 

ფაილის შენახვა 

7  2 1 4  

5 
ფიგურები,ფონის ფერის რეგულირება 

ტექსტის აკრეფა ფოტოშოპში 
7 1 1 2 3  

6 
ფიგურები,ფონის ფერის რეგულირება 

ტექსტის აკრეფა ფოტოშოპში 
7  2 1 4  

7 პირველი  შუალედური გამოცდა 2     2 

8 შრეები, შრეების გაერთიანება 7 1 1 2 3  

9 შრეები, შრეების გაერთიანება 7  2 1 4  

10 

სურათების დამუშავება:სურათის 

ჩარჩო,განათება, კონტრასტი,ფერის 

ცვლა 

7 1 1 2 3  

11 

ძველი ფოტოსურათის ხარისხის 

გაუმჯობესება,სურათების ერთმანათში 

გადასვლა 

სურათზე ცალკეული ობიექტის ფერის 

ცვლა,შავ-თეთრიდან ფერადი 

7 1 1 2 3  

12 

ფოტომონტაჟი, დეფექტების 

გამოსწორება, თვალის ფერის შეცვლა 

ცისარტყელა, წყლის წვეთი, წვიმის 

ეფექტი, ქვის ეფექტი 

7 1 1 2 3  

13 

ფოტომონტაჟი, დეფექტების 

გამოსწორება, თვალის ფერის შეცვლა 

ცისარტყელა, წყლის წვეთი, წვიმის 

ეფექტი, ქვის ეფექტი 

7 1 1 2 3  



14 მეორე შუალედური გამოცდა 2     2 

15 

 

წითელი თვალი! სახის 

სილუეტი,სურათის ნახატად გადაქცევა. 

ანიმაცია ფოტოშოპში 

 

6 1 1 2 2  

16 

წითელი თვალი! სახის 

სილუეტი,სურათის ნახატად გადაქცევა. 

ანიმაცია ფოტოშოპში 

 

6 1 1 2 2  

17 

18 
დასკვნითი გამოცდა 2     2 

19 

20 
განმეორებითი გამოცდა       

განმეორებით გამოცდა ჩატარდება 10 დღის შემდეგ 

სულ 100 10 18 24 42 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება: 



 

1. სტუდენტთა ცოდნის შეფასება წარმოებს 100 ქულიანი (ECTS) სისტემის მიხედვით სემესტრული 

მუშაობისა და საბოლოო გამოცდის შეფასების შედეგების შეჯამებით. 

სემესტრული მუშაობისას მხედველობაში მიიღება სხვადასხვა კომპონენტი, რომლებშიც აისახება 

სტუდენტის მუშაობის ხარისხი. შეფასების თითოეულ კომპონენტს მინიჭებული აქვს გარკვეული 

რაოდენობა, კერძოდ:  

ა) მეცადინეობაზე დასწრება: 0-10ქულა (ქულების გაანგარიშება იწარმოებს პროპორციის გამოყენებით – 

მაგ: სწავლება გრძელდება 20 კვირის მანძილზე, აქედან უშუალო ლექცია-პრაქტიკულები 14 კვირა. თუ 

პროფესიული სტუდენტი თოთხმეტივე კვირას დაესწრება მეცადინეობას - დაიმსახურებს მაქსიმალურ 10 

ქულას, ხოლო თუ დაესწრება 10 კვირას, მიიღებს X ქულას, პროპორცია იქნება: X=10*10/14=7.1 ქულა, ე.ი. 

პროფესიული სტუდენტი თუ დაესწრება მეცადინეობას 10 კვირის მანძილზე, დასწრების ქულა იქნება – 7.1 

ქულა) 

ბ) სემესტრული აქტიურობა: ჯგუფურ მუშაობასა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე 0-30 ქულა (ქულების 

გაანგარიშება იწარმოებს პროპორციის გამოყენებით – მაგ: სწავლება გრძელდება 20 კვირის მანძილზე, 

აქედან უშუალო ლექცია-პრაქტიკულები 14 კვირა. თუ პროფესიული სტუდენტი თოთხმეტივე კვირას 

მეცადინეობაზე იაქტიურებს - დაიმსახურებს მაქსიმალურ 30 ქულას, ხოლო თუ იაქტიურობს მხოლო 10 

კვირის მანძილზე, მიიღებს X ქულას, პროპორცია იქნება: X=10*30/14=21.1 ქულა, ე.ი. პროფესიული 

სტუდენტი თუ იაქტიურებს მეცადინეობაზე 10 კვირის მანძილზე, აქტიურობის ქულა იქნება – 21.1 ქულა) 

გ) ორი შუალედური გამოცდა 0-30 ქულა ტესტური, თეორიული, ან კომბინირებული სახით.  

• ტესტი შედგება 15 კითხვისაგან. თითო კითხვის სწორი პასუხი 1 ქულა, არასწორი პასუხი – 0 ქულა;  

• თეორიული საკითხი (სამი საკითხი) ფასდება 0-დან 5 ქულის ჩათვლით:  

5 ქულა – სრულფასოვნად მსჯელობს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკითხს; 

4 ქულა – მსჯელობს და ასაბუთებს ლოგიკურად, მცირედი შეცდომები აქვს ტერმინოლოგიაში; 

3 ქულა – სრულყოფილად მსჯელობს, მაგრამ ლოგიკურად ვერ ასაბუთებს; 

2 ქულა – საკითხზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

1 ქულა – იძლევა მცირეოდენ განმარტებას, მაგრამ არა თემის გარშემო; 

0 ქულა – არ შეასრულა დავალება. 

დ) დასკვნითი გამოცდა 0-30 ქულა (ტარდება ზეპირი ფორმით) 

ბილეთების სახით, თითო ბილეთში 5 საკითხი 

თითოეული საკითხი ფასდება 0-დან 6 ქულის ჩათვლით: 

6 ქულა – სრულფასოვნად მსჯელობს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკითხს; 

5 ქულა – მსჯელობს და ასაბუთებს ლოგიკურად, მცირედი შეცდომები აქვს ტერმინოლოგიაში; 

4 ქულა – სრულყოფილად მსჯელობს, მაგრამ ლოგიკურად ვერ ასაბუთებს; 

3 ქულა – საკითხზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

2 ქულა – საკითხზე აქვს მცირე წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 



1 ქულა - იძლევა მცირეოდენ განმარტებას, მაგრამ არა თემის გარშემო; 

0 ქულა – არ შეასრულა დავალება. 

2. დასკვნით გამოცდაზე დასაშვები მინიმალური ქულა შეადგენს 21-ს.(დასკვნით გამოცდაზე გასვლა 

სავალდებულოა) 

3. კრედიტი ჩაითვლება აღებულად თუ სტუდენთი დასკვნით გამოცდაზე მიიღებს შეფასევის არა ნაკლებ 

50%-ს და სემესტრული მუშაობის ქულასთან დაჯამებით დაიმსახურა 51 ქულას მაინც, საბოლოო შეფასება 

წარმოებს შმდეგი შკალის შესაბამისად 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

A. ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

B. ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

C. კარგი _ მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

D. დამაკმაყოფილებელი _ მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

E. საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

(Fx) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება. 

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ 

ჩაბარებული სამუშაო არ არის საკმარისი დამ მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

• პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად – მხოლოდ 

დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია. 

• პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 

უარყოფითი (Fx) შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 5-10 დღისა. 

შეფასების მეთოდი შეიძლება იყოს: 

• ტესტი; 

• ზეპირი გამოკითხვა; 

• პორტფოლიო; 

• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

სასწავლო კურსის გავლასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები: 

სალექციო და პრაქტიკულ  მეცადინეობებზე დასწრებისას  სტუდენტები ვალდებულნი არიან დაიცვან 

შემდეგი  წესები: 

- დაგვიანებით არ შემოვიდნენენ მეცადინეობებზე; 



- მეცადინეობების მსვლელობისას  მობილური ტელეფონი იქონიონ გამორთულ მდგომარეობაში; 

- მეცადინეობების მსვლელობისას ნუ დაკავდებიან სხვა საქმით.   

    გამოცდების მიმდინარეობისას აკადემიური თაღლითობა (გადაწერა, არანებადართული საშუალებების 

გამოყენება, ხმაური და სხვა სტუდენტისათვის ხელის შეშლა) ისჯება გამოცდიდან მოხსნითა და შეფასება 

0–ის გაფორმებით. 

    გასათვალისწინებელია, რომ ლექციებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების მიზანია  არა მარტო 

თეორიული ცნებების შესწავლა, არამედ  რეალურ ან არასტანდარტულ სიტუაციებში მათი გამოყენებით 

სწორი და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გამომუშავება. აქედან გამომდინარე,  სავარაუდოა, რომ  

სტუდენტის მიერ გაცდენილი მეცადინეობები საგრძნობლად იმოქმედებს საბოლოო შეფასებაზე. 

    სტუდენტს შეუძლია გაუგებარი საკითხების გარშემო კითხვები დაუსვას პედაგოგს,  ამისათვის შეუძლია  

გამოიყენოს ელექტრონული საშუალებებიც. შესაძლებლობის შემთხვევაში პედაგოგი პასუხს გასცემს 

სტუდენტს დაუყოვნებლივ, ხოლო აუცილებელ შემთხვევაში კი დანიშნავს დამატებით შეხვედრას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 



 

1. ძირითადი ლიტერატურა: 

 აუდიო და ვიდეო გაკვეთილები საიტებიდან: http://www.internet-academy.org.ge/education/. 

 თუშიშვილი, „კომპიუტერული გრაფიკა“, პირველი ნაწილი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის გამოცემა 

2. დამხმარე ლიტერატურა: 

 კარბელაშვილი, ერისთავი, ველიჯანაშვილი „მულტიმედია და ვებ დიზაინი“, პირველი 

ნაწილი(პრაქტიკული კურსი) 

 

 

 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ვებ–გვერდების გალაგების მართვა CSS(Cascading Style Sheets) 

მეშვეობით სათანადო მეთოდების გამოყენება, რომლის 

შემდგომში ვებ–გვერდზე განსახორციელებელი სტილური 

გაფორმების ცვლილებებისათვის მარტივად უზრუნველყოფს 

ყველა დოკუმენტში შესატან ცვლილებებს 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

შეუძლია გრაფიკული მასალის _სლაიდ ანიმაცია“ შექმნილი 

ვებ–საიტის ლოკალურად ტესტირებასა და შერჩეულ სერვერზე 

განთავსება 

კომუნიკაციის 

უნარი 

კლიენტთან პროფესიულ თემებზე საუბარი და მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე კლიენტის მოთხოვნების 

წერილობითი აღწერა. საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოს 

შესასრულებლად ვებ–დიზაინერზე ან პროგრამისტზე 

გადამისამართება 

ღირებულებები გაცნობიერებული აქვს  პროფესიული საქმიანობის იურიდიული 

და ეთიკური ასპექტები. იცავს პროფესიული ქცევის ნორმებს და 

ითვალისწინებს სტუდენტის სურვილებს. პასუხისმგებელია 

მასზე დაკისრებული სამუშაოს დროულად და ხარისხიანად 

შესრულებაზე 

 

http://www.internet-academy.org.ge/education/

