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saswavlo kursis modulis 

dasaxeleba 

sawarmoo praqtika (kompiuteruli grafika) 

saswavlo kursis kodi  

saswavlo kursis statusi savaldebulo – internet-teqnologi mesame safexuri (meore 

semestri) 

ECTS-is raodenoba 5 krediti-125 sT sakontaqto 

 

maswavlebeli (xelmZRvaneli): გიორგი სიმონიშვილი 

ტელ: 595554177 

ელ. ფოსტა: simgio@gmail.com 

 

kursis ZiriTadi mizani 

 profesiuli ganaTlebisa da miRebuli Teoriuli ciodnis dakavSireba praqtikasTan; 

 saswavlo procesSi ganviTarebuli kompetenciebis praqtikaSi gavarjiSeba; 

 praqtikuli unarebis ganviTarebis gziT ukeT momzadeba momavali profesiuli 
saqmianobisaTvis; 

 profesiuli studentebisa da sxvadasxva organizaciebis warmomadgenelTa dakavSireba, 
praqtikantTa Semdgomi SromiTi mowyobis mizniT. 

saswavlo kursis modulis 

Seswavlis winapirobebi 

profesiuli saganmanaTleblo programis Teoriuli kursebis da 

saswavlo praqtikis gavla. 

saswavlo kursis formati  mosamzadebeli Sexvedra, studentis informireba 
praqtikis xelmZRvanelis mier; 

 praqtikis adgilis gacnoba koordinatoris mier; 

 samuSao procesSi CarTva da yoveldRiuri Canawerebis, 
dRiuris warmoeba; 

 studentis regularuli zedamxedveloba koordinatoris 
mier; 

 konsultaciis gaweva praqtikis xel;mZRvanelis mier; 

 praqtikis saboloo Sefaseba. 
 
(praqtika Catardeba kuraciuli meTodiT SabaT-kviris CaTvliT) 
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1 sawarmoo praqtika + +  +  + 

mailto:simgio@gmail.com


swavlis Sedegebis miRwevis formebi da meTodebi: 

 

swavlebis formebi: 

praqtikuli mecadineoba –studentis individualuri muSaoba praqtikuli saxis amocanaze, an 

seminaruli tipis Tematikaze, saleqcio kursis Sesabamisad; 

damoukidebeli muSaoba – saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli kursebis warmatebiT 

aTvisebisTvis daxarjuli samuSao drois (Sromis) raodenoba ZiriTadi da damatebiTi 

literaturis gacnoba – Seswavlidan – jgufur muSaobamde da/an Sualeduri da finaluri 

gamocdebis momzadebisaTvis. 

sawarmoo praqtika – saswavlo mecadineobis saxe, romlis procesSi studentebi praqtikis 

xelmZRvanelis miTiTebiT damoukideblad asruleben Sesabamisi silabusiT 

gaTvaliswinebul sawarmoo davalebebs moqmed organizaciaSi. 

swavlebis meTodebi:   

 verbaluri anu zepirsityvieri meTodi gulisxmobs saleqcio masalis 

gadacemas studentisaTvis verbaluri gziT, romlis drosac gamoiyeneba 

kiTxva–pasuxis, interaqtiuri muSaobis, praqtikuli situaciis 

modelirebis safuZvelze Teoriuli debulebebis axsnis meTodebi; 

 axsna–ganmartebiTi meTodi efuZneba mocemuli sakiTxis irgvliv 

msjelobas. profesors masalis gadmocemisas mohyavs konkretuli 

magaliTi, romlis dawvrilebiT ganxilvac xdeba mocemuli Temis 

farglebSi. 

 prezentacia iTvaliswinebs qmedebaze orientirebul swavlebas, ris 

gamoc studentebi valdebuli arian moiZion relevanturi masalebi 

winaswar mocemul sakiTxebze da warmoadginon slaid-Sou. prezentaciebi 

SeuZliaT warmoadginon rogorc individualurad, ise jgufurad. 

 jgufuri muSaoba - gulisxmobs  studentTa jgufebad dayofas da 

maTTvis saswavlo davalebis micemas. jgufis wevrebi individualurad 

amuSaveben sakiTxs da paralelurad uziareben mas jgufis danarCen 

wevrebs. dasaxuli amocanidan gamomdinare SesaZlebelia jgufis 

muSaobis procesSi wevrebs Soris moxdes funqciebis gadanawileba, es 

strategia uzrunvelyofs yvela studentis maqsimalur CarTulobas 

saswavlo procesSi.   

 qmedebaze orientirebuli swavleba moiTxovs maswavleblisa da 

studentis aqtiur CarTulobas swavlebis procesSi, sadac 

gansakuTrebul datvirTvas iZens Teoriuli masalis praqtikuli 

interpretacia. 

 

 

 

 



 

sawarmoo praqtikis kursis Sinaarsi: 

a)sakontaqto saaTebis ganawileba dReebis mixedviT 

dReebi Tematika sul 
saaTebi 

maT Soris 
sakontaqto 

1 
2 
3 
4 

 ვებ ტექნოლოგიების მიმოხილვა: www, ბრაუზერები, 

URL, მარკირების ენები, დაპროგრამების ენები, 

მონაცემთა ბაზები; ტექსტ ედიტორები;  ვებ გვერდის 

დაგეგმვის ეტაპები; 
 

HTML დოკუმენტის შექმნა, შენახვა და ბრაუზერში 

გახსნა; დოკუმენტის სტრუქტურა; სათაურები, 

პარაგრაფი, ბმული, სურათი; ატრიბუტები და 

ელემენტები; 
 

დირექტორიები; დაფორმატების ტეგები; ახალი 

სტრიქონი, ჰორიზონტალური ხაზი და კომენტარი; 

32 8+8+8+8=32 

5  პირველი შუალედური გამოცდა 8 8 
 
6 
7 

სიები; ნავიგაციის და იერარქიის პრინციპები; 

ცხრილები; 

ფორმები;  დიზაინის პროგრამულ მხარესთან 

მიმართებაში სწორი დაგეგმვა 

Adobe Dreamweaver - ში საიტის რეალიზება; 
ტეგები: DOCTYPE, head, meta, script, style, link; 

16 8+8=16 

8 
9 
10 

 

CSS ფაილი, სინტაქსი, კომენტარი, .css  ფაილის შეტანა 

.hml ფაილში;  სელექტორები, თვისება, მნიშვნელობა; 

საიტის შექმნა HTML-სა CSS-ის გამოყენებით 

 

24 8+8+8=24 

11 მეორე შუალედური გამოცდა 8 8 
12 
13 
14 

15 

ვებ დიზაინის სპეციფიკაცია, საიტის დახატვა და 

დაჭრა Adobe Photoshop-ში 
32 8+8+8+8=32 

16 daskvniTi gamocda Teoriasa da praqtikaSi 5 5 
 sul 125 125 

 

ganmeorebiTi gamocda Catardeba 10 dRis Semdeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) sawarmoo praqtikis kursis Sinaarsi: 

dReebi Tematika 
1 
2 
3 
4 

 ვებ ტექნოლოგიების მიმოხილვა: www, ბრაუზერები, URL, მარკირების ენები, 

დაპროგრამების ენები, მონაცემთა ბაზები; ტექსტ ედიტორები;  ვებ გვერდის დაგეგმვის 

ეტაპები; 
 

HTML დოკუმენტის შექმნა, შენახვა და ბრაუზერში გახსნა; დოკუმენტის სტრუქტურა; 

სათაურები, პარაგრაფი, ბმული, სურათი; ატრიბუტები და ელემენტები; 
 

დირექტორიები; დაფორმატების ტეგები; ახალი სტრიქონი, ჰორიზონტალური ხაზი და 

კომენტარი; 
5  პირველი შუალედური გამოცდა 
 
6 
7 

სიები; ნავიგაციის და იერარქიის პრინციპები; 

ცხრილები; 

ფორმები;  დიზაინის პროგრამულ მხარესთან მიმართებაში სწორი დაგეგმვა 

Adobe Dreamweaver - ში საიტის რეალიზება; ტეგები: DOCTYPE, head, meta, script, style, 

link; 
8 
9 
10 

 

CSS ფაილი, სინტაქსი, კომენტარი, .css  ფაილის შეტანა .hml ფაილში;  სელექტორები, 

თვისება, მნიშვნელობა; 

საიტის შექმნა HTML-სა CSS-ის გამოყენებით 

 
11 მეორე შუალედური გამოცდა 
12 
13 
14 

15 

ვებ დიზაინის სპეციფიკაცია, საიტის დახატვა და დაჭრა Adobe Photoshop-ში 

16 daskvniTi gamocda Teoriasa da praqtikaSi 

 sul 
 

 

ganmeorebiTi gamocda Catardeba 10 dRis Semdeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praqtikis Sefaseba 



1. praqtikis saboloo Sefaseba xorcieldeba sagamocdo sistemiT (praqtikis 
xelmZRvaneli praqtikis gavlis programis Sesabamisad adgens sagamocdo biletEbs, 
sadac gawerili iqneba yvela is sakiTxi, rac studentma Seiswavla rogorc Teoriuli 
mecadineobebis, ise praqtikuli mecadineobebis dros. 

2. praqtikis saboloo Sefaseba moxdeba 100 quliani sistemiT. praqtikis SefasebaSi 
gaTvaliswinebuli iqneba: 

a. praqtikis dRiuris Sevseba – 30 qula; aqedan:  

 Tavfurceli da reziume – 10 qula (Tavfurceli gaformebulia sworad, 

reziume srulad asaxavs praqtikis miznebsa da Sedegebs – 10 qula; 

Tavfurceli gaformebulia sworad, reziume srulad ver asaxavs praqtikis 

miznebsa da Sedegebs – 5 qula; Tavfurceli ar aris gaformebuli sworad, 

reziumec ar asaxavs praqtikis miznebsa da Sedegebs – 0 qula. 

 sawarmos/organizaciis aRwera – 20 qula (sawarmos/organizaciis aRwera aris 

srulyofilad, qmnis mkafio warmodgenas praqtikis obieqtze – 20 qula; 

naklebad srulyofilad – 10 qula; aRwera ar Seesabameba sawarmo obieqtis 

Sesaxeb informacias – 0 qula. 

b. praqtikis procesSi ganxorcielebuli saqmianobis analizi – 30 qula; 

(srulyofili analizi 30 qula (ganxorcielebuli saqmianoba Seesabameba praqtikis 

miznebs da miRweul Sedegebs; teqstis Sinaarsi logikuradaa Camoyalibebuli) 

naklebad srulyofilad – 15 qula; arasrulyofili – 0 qula. 

g. daskvnebi da rekomendaciebi – 10 qula (argumentirebuli – 10 qula; naklebad 

argumentirebuli – 5 qula; araargumentirebuli – 0 qula). 

d. danarTi – 10 qula (argumentirebuli – 10 qula (relevanturia naTladaa 

gadmocemuli); naklebad argumentirebuli – 5 qula; araargumentirebuli – 0 qula). 

e. prezentacia – 20 qula (Tanmimdevrulia, pasuxobs dasmul SekiTxvebs – 20 qula; 

araTanmimdevrulia, magram nawilobriv pasuxobs dasmul kiTxvebs – 10 qula; 

araTanmimdevrulia, verafers ver pasuxobs kiTxvebze – 0 qula). 

 

3. praqtikis krediti CaiTvleba aRiarebulad Tu student saboloo Sefasebaze miiRebs 

minimum  51 qulas mainc. saboloo Sefaseba Seesabameba Semdeg Skalas: 

 

qulebis raodenoba niSani Sefaseba 

91-100 A friadi 

81-90 B Zalian kargi 

71-80 C kargi 

61-70 D damakmayofilebeli 

51-60 E sakmarisi 

41-50 FX ver Caabara (students meti muSaoba sWirdeba da eZleva 

damoukidebeli muSaobiT damatebiT gamocdaze erTxel 

gasvlis ufleba) 

0-40 F CaiWra (studentis mier Catarebuli samuSao ar aris 

sakmarisi. mas sagani axlidan aqvs Sesaswavli da kreditis 

misaRebad disciplinis kursi ganmeorebiT unda moisminos) 



swavlis Sedegebi: 

praqtikis dasrulebis Semdeg students eqneba: 

1. zogadi kompetenciebidan 

 specialistebTan da kolegebTan profesiul sakitxebze diskusiis unari; 

 praqtikis angariSis garkveuli damoukideblobis xarisxiT Sesrulebisa da 
gaformebis unari; 

 konkretuli miznis miRwevisaTvis saWiro droisa da calkeuli operaciebis 
Sesrulebis Tanmimdevrobasa da Sesabamisi vadebis gansazRvris unari. 

2. jgufur muSaobaSi: 

 jgufis wevrebTan efeqturi saqmiani urTierToba; 

 muSaobis procesSi profesiuli eTikis normebis dacva. 
3. dargobrivi kompetenciebidan:  

 

 

codna da gacnobiereba ვებ–საიტების პროექტირების ეტაპები, ვებ–გვერდის 

ლოკალური სტრუქტურული ჩამოყალიბება. ვებ 

სტანდარტების შეზღუდვების გათვალისწინება დიზაინის 

პროგამულ მხარესთან მიმართებაში; ვებ-გვერდების 

მარკირება (xHTML); ტექსტის, გრაფიკული ობიექტების, 

ცხრილების, ფორმების, ჰიპერბმულების 

გამოყენება/რედაქტირება; ვებ გვერდის სტილებით CSS 

გაფორმება 
codnis praqtikaSi 
gamoyenebis unari 

ვებ რესურსების სტრუქტურის პროექტირებას, დიზაინის 

იდეის და კონცეფციის ჩამოყალიბებას; პროექტის 

დაგეგმარებასა და მის ეტაპობრივ განხორციელებას; ვებ 

გვერდის ესკიზების შექმნას; ვებ–გვერდის ესკიზების 

შექმნა და უკვე არსებული მაკეტების (შაბლონების) 

გადაკეთება; ვებ გვერდის მარკირებას (xHTML) და 

სტილების გამოყენებით (CSS) მის სრულყოფას 
daskvnis gakeTebis 
unari 

კლიენტთან პროფესიულ თემებზე საუბარი და მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე კლიენტის მოთხოვნების 

წერილობითი აღწერა. საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოს 

შესასრულებლად ვებ–დიზაინერზე ან პროგრამისტზე 

გადამისამართება 
Rirebulebebi კლიენტთან ურთიერთობისას იცავს პროფესიული ქცევის 

ნორმებს და ითვალისწინებს კლიენტის სურვილებს. 

პასუხისმგებელია მასზე დაკისრებული სამუშაოს 

დროულად და ხარსიხიანად შესრულებაზე 


