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ABSTRACT
The coronavirus pandemic processes within the education sector led to the distance learning solution 

and the forced transition to distance learning has shown that the country’s educational space has 
significant gaps and shortcomings.  In particular, it should be pointed out that there are the problems 
with the introduction of computer and communication technologies in the education system and the 
readiness of the information educational space in terms of the methodological base of distance learning, 
information technology support and readiness of teachers to move to distance learning.

Subject to the foregoing, it is clear that the current level of informatics in distance learning and 
information education space does not meet the requirements, which necessitates the acceleration of 
scientific, methodological and practical research in this area and their rapid translation into practice.

This paper illustrates that the author has been conducted a study on the creation of a teacher’s personal 
training web-site and its integration into distance learning to improve building of a teacher’s personal 
educational space. This paper also provides for the basic requirements to the teacher’s personal training 
web-sites, as well as the recommendations for the selection of methods and techniques for their creation. 
The article outlines the key functions of the teacher’s personal training website. The methodology on 
the basis of which the created educational web-site ensures the formation, perfection of the teacher’s 
educational space and, as a result, the improvement of the quality of teaching using modern information 
and communication technologies (ICT) and innovative methods of teaching.

Keywords:  e-learning, e-learning space (platform), teacher’s personal site, network technologies, 
online services.
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პე და გო გის ელექ ტ რო ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პე და გო გის ელექ ტ რო ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სივ რ ცე და მი სი სრულ ყო ფის ზო გი ერ თი ას პექ ტისივ რ ცე და მი სი სრულ ყო ფის ზო გი ერ თი ას პექ ტი

რევაზხაინდრავა
შ. მეს ხი ას ზუგ დი დის სა ხელ მ წი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტის 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი,  ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი

ანო ტა ცია
გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე სე ბის შე დე გად, 

დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე ფორ სი რე ბუ ლად გა დას ვ ლის პრო ცეს მა აჩ ვე ნა, რომ ქვეყ ნის სა გან მა
ნათ ლებ ლო სივ რ ცეს გა აჩ ნია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია პრობ ლე
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მე ბი კომ პი უ ტე რუ ლი და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში და ნერ გ ვი სა 
და სა ინ ფორ მა ციო სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცის მზად ყოფ ნის მი მარ თუ ლე ბით  დის ტან ცი უ რი 
სწავ ლე ბის მე თო დო  ლო გი უ რი ბა ზის, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი უ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და 
პე და გოგ თა დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვ ლის მზად ყოფ ნის მხრივ.

ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, რომ დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბი სა და სა ინ ფორ მა
ციო სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცის ინ ფორ მა ტი ზა ცი ის დღე ვან დე ლი დო ნე ვერ აკ მა ყო ფი ლებს მას
ზე წა ყე ნე ბულ მოთხოვ ნებს, რაც გა ნა პი რო ბებს ამ მი მარ თუ ლე ბით სა მეც ნი ე რო, მე თო დი კუ რი და 
პრაქ ტი კუ ლი კვლე ვე ბის დაჩ ქა რე ბი სა და მა თი პრაქ ტი კა ში სწრა ფი და ნერ გ ვის აუცი ლებ ლო ბას.

ავ ტო რის მი ერ პე და გო გის პი რა დი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცის სრულ ყო ფის მიზ ნით ჩა ტა
რე ბუ ლია კვლე ვა პე და გო გის პერ სო ნა ლუ რი სას წავ ლო webსაიტის შექ მ ნი სა და დის ტან ცი ურ 
სწავ ლე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით. 

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია webსაიტებისადმი წა ყე ნე ბუ ლი ძი რი თა დი მოთხოვ ნე ბი; მო ცე მუ ლია რე
კო მენ და ცი ე ბი მა თი შექ მ ნის მე თო დე ბი სა და ხერ ხე ბის შე სარ ჩე ვად; გა მოკ ვე თი ლია  პე და გო გის 
პერ სო ნა ლუ რი სას წავ ლო webსაიტის მთა ვა რი ფუნ ქ ცი ე ბი; შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მე თო დო ლო გი ა, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი სას წავ ლო webსაიტი უზ რუნ ველ ყოფს თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ
მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სწავ ლე ბის ინო ვა ცი უ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით 
პე და გო გის ელექ ტ რო ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცის ფორ მი რე ბას, სრულ ყო ფას და შე დე გად, 
სწავ ლე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბას.

საკვანძოსიტყვები: ელექ ტ რო ნუ ლი სწავ ლე ბა, ელექ ტ რო ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე, 
პე და გო გის პერ სო ნა ლუ რი სა ი ტი, ქსე ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი, ონ ლა ინ  სერ ვი სე ბი.

შე  სა  ვა  ლი
ამ   ჟა  მად არ   სე  ბულ სი  ტუ  ა  ცი  ა  ში, რო  დე  საც სა 

ქარ   თ   ვე  ლო, მსოფ   ლი  ოს სხვა ქვეყ   ნებ   თან ერ   თად 
იძუ  ლე  ბუ  ლი გახ   და კო  რო  ნა  ვი  რუ  სის პან   დე  მი  ას  
თან და  კავ   ში  რე  ბით ფორ   სი  რე  ბუ  ლად გა  და  სუ  ლი 
ყო პრო  ფე  სი  უ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბი  სა და სწავ   ლე  ბის 
დის   ტან   ცი  ურ ფორ   მა  ზე. აღ   მოჩ   ნ   და, რომ სწრა  ფი 
ცვლი  ლე  ბე  ბის   თ   ვის სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სის   ტე  მის 
მზად   ყოფ   ნის დო  ნე არ არის შე  სა  ბა  მი  სი.

სულ რამ   დე  ნი  მე წლის წინ გა  ნათ   ლე  ბის სფე 
როს სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი, თვლიდ   ნენ რა დის   ტან   ცი  ურ 
სწავ   ლე  ბას მხო  ლოდ დამ   ხ   მა  რე ტექ   ნო  ლო  გი  ად, 
საკ   მა  ოდ გა  უ  ბე  და  ვად აცხა  დებ   დ   ნენ სწავ   ლე  ბის 
დის   ტან   ცი  ურ ფორ   მა  ზე თან   და  თა  ნო  ბით გა  დას   ვ  
ლის და ტრა  დი  ცი  ულ სის   ტე  მებ   თან ერ   თობ   ლი  ვი 
გა  მო  ყე  ნე  ბი  სა და უფ   რო შო  რე  ულ პერ   ს   პექ   ტი  ვა  ში 
სრულ დის   ტან   ცი  ურ სწავ   ლე  ბა  ზე გა  დას   ვ   ლის შე 
საძ   ლებ   ლო  ბებ   ზე. 

ამ   ჟა  მად დის   ტან   ცი  ურ სწავ   ლე  ბა  ზე სას   წ   რა  ფოდ, 
უმოკ   ლეს ვა  დებ   ში გა  დას   ვ   ლის პრო  ცეს   მა გა  მო  ავ  
ლი  ნა ხარ   ვე  ზე  ბი ქვეყ   ნის სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სფე 
რო  ში. ამი  ტომ მიმ   დი  ნა  რე პე  რი  ო  დის უმ   თავ   რე  სი 
ამო  ცა  ნა გახ   და სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ადაპ  
ტა  ცია არ   სე  ბულ პი  რო  ბებ   თან ისე, რომ სას   წავ   ლო 
პრო  ცე  სი და  ზა  რალ   დეს მი  ნი  მა  ლუ  რად. შე  სა  ბა  მი 
სად, სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სის   ტე  მამ მო  ა  ხერ   ხა და 
უმოკ   ლეს დრო  ში გა  ა  აქ   ტი  უ  რა სხვა  დას   ხ   ვა დის   ტან  

ცი  უ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პლატ   ფორ   მე  ბი (ZOOM, 
MS TEAMS, GOOGLE MEET და სხვ.), პა  რა  ლე  ლუ  რად, 
გა  ი  ზარ   და ამ მიზ   ნით სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბის გა 
მო  ყე  ნე  ბის ინ   ტენ   სი  ვო  ბა. სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო 
ლო  გი  ე  ბის სფე  რო  ში პე  და  გოგ   თა არა  საკ   მა  რი  სი 
კომ   პე  ტენ   ტუ  რო  ბის გა  მო სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო და 
წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   მა გა  აძ   ლი  ე  რეს ინ   ფორ   მა  ტი  კის სპე 
ცი  ა  ლუ  რი სამ   სა  ხუ  რე  ბის მუ  შა  ო  ბა, სტუ  დენ   ტებ   თან 
კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის პრო  ცეს   ში ჩარ   თეს სა  ინ   ფორ   მა  ციო 
ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი, მო  ამ   ზა  დეს და 
გა  ავ   რ   ცე  ლეს საც   ნო  ბა  რო და სას   წავ   ლო მა  სა  ლე  ბი 
პე  და  გო  გე  ბის   თ   ვის და ა.შ. 

ცხა  დი  ა, რომ დის   ტან   ცი  უ  რი სწავ   ლე  ბი  სა და 
სა  ინ   ფორ   მა  ციო სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ინ  
ფორ   მა  ტი  ზა  ცი  ის დღე  ვან   დე  ლი დო  ნე ვერ აკ   მა 
ყო  ფი  ლებს მას   ზე წა  ყე  ნე  ბულ მოთხოვ   ნებს, რაც 
გა  ნა  პი  რო  ბებს ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით სა  მეც   ნი  ე  რო, 
მე  თო  დი  კუ  რი და პრაქ   ტი  კუ  ლი კვლე  ვე  ბის დაჩ   ქა 
რე  ბი  სა და პრაქ   ტი  კა  ში სწრა  ფი და  ნერ   გ   ვის აუცი 
ლებ   ლო  ბას. სა  ინ   ფორ   მა  ციო სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
სივ   რ   ცის სრულ   ყო  ფი  სა და პე  და  გოგ   თა ამ პრო  ცეს  
ში აქ   ტი  უ  რი ჩარ   თუ  ლო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  სა და 
სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სფე  რო  ში მა  თი 
კომ   პე  ტენ   ცი  ე  ბის გაღ   რ   მა  ვე  ბის ერ   თ   ერთ მნიშ   ვ  
ნე  ლო  ვან მი  მარ   თუ  ლე  ბად მიგ   ვაჩ   ნია პე  და  გო  გის 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ფორ  
მი  რე  ბა და სრულ   ყო  ფა.



30

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

#1(60), 2021, Vol. 16, Issue 1.

ძი  რი  თა  დი ტექ   ს   ტი
ინ   ფორ   მა  ცი  უ  ლი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ერ   თ   ერ   თი 

უმ   თავ   რე  სი მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლია პრო  ფე  სი  უ  ლი საქ  
მი  ა  ნო  ბის ინ   ტერ   ნე  ტი  ზა  ცია დის   ტან   ცი  უ  რი ტექ  
ნო  ლო  გი  ე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა ფორ   მე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბით 
 სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბის, პერ   სო  ნა  ლუ  რი სა  ი  ტე  ბი  სა 
და ბლო  გე  ბის, აუდი  ო  ვი  ზუ  ა  ლუ  რი ქსე  ლუ  რი ტექ   ნო 
ლო  გი  ე  ბი  სა და სხვა სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბით. სწრა  ფი ტემ   პე 
ბით მიმ   დი  ნა  რე  ობს სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო საქ   მი  ა  ნო 
ბის გა  და  ტა  ნა ინ   ტერ   ნეტ   ში. სა  ზო  გა  დო  ე  ბის სა  ინ  
ფორ   მა  ციო გა  რე  მო  ში მიმ   დი  ნა  რე  ობს უს   წ   რა  ფე  სი 
ცვლი  ლე  ბე  ბი სა  ინ   ფორ   მა  ცი  ო   სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო 
ტექ   ნი  კის, ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის, მე  თო  დე  ბის სრულ   ყო 
ფი  სა და გამ   რა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით: 
 სა  ინ   ფორ   მა  ცი  ო   სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო სო  ცი  ა  ლუ  რი 

ქსე  ლე  ბი  სა და თა  ნა  მე  გობ   რო  ბე  ბის (საზოგა დოე
ბების, ჯგუ  ფე  ბის) ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა, თვი  თორ   გა  ნი  ზა 
ცია და სხვა  დას   ხ   ვა და  ნიშ   ნუ  ლე  ბით მა  თი ინ   ტენ   სი 
უ  რი საქ   მი  ა  ნო  ბა; 
 იქ   მ   ნე  ბა და მა  სობ   რი  ვად ვრცელ   დე  ბა ინ   ტერ  

ნეტ   ში სხვა  დას   ხ   ვა სა  ხის სა  ინ   ფორ   მა  ციო მა  სა  ლე  ბის 
შე  ნახ   ვის სა  ი  მე  დო და მო  ხერ   ხე  ბუ  ლი, ღრუბ   ლო  ვან 
ტექ   ნო  ლო  გი  ებ   ზე დამ   ყა  რე  ბუ  ლი სერ   ვი  სე  ბი; 
 ვი  თარ   დე  ბა სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო რე  სურ   სებ   ზე, 

სა  ძი  ე  ბო სერ   ვი  სებ   ზე, ენ   ციკ   ლო  პე  დი  ურ და საც   ნო 
ბა  რო მა  სა  ლებ   ზე ღია წვდო  მის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი; 
 არ   სე  ბობს სო  ცი  ა  ლურ ქსე  ლებ   ში პერ   სო  ნა  ლუ 

რი სა  ინ   ფორ   მა  ციო სივ   რ   ცის შექ   მ   ნის შე  საძ   ლებ   ლო 
ბა ნე  ბის   მი  ე  რი მომ   ხ   მ   ხ   რებ   ლის   თ   ვის; 
  გა  დაწყ   ვე  ტი  ლია ინ   დი  ვი  დის პრო  ფე  სი  უ  ლი 

საქ   მი  ა  ნო  ბი  სა და საცხოვ   რე  ბელ ად   გილს შო  რის 
ტე  რი  ტო  რი  უ  ლი წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბე  ბის დაძ   ლე  ვის 
პრობ   ლე  მა.

ინო  ვა  ცი  უ  რი სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის 
გავ   რ   ცე  ლე  ბამ უდი  დე  სი გავ   ლე  ნა მო  ახ   დი  ნა სა  გან  
მა  ნათ   ლებ   ლო საქ   მი  ა  ნო  ბა  ზე. მრა  ვალ სას   წავ   ლო 
და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში უკ   ვე წარ   მა  ტე  ბით ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი 
რებს e-Learningის სხვა  დას   ხ   ვა ფორ   მე  ბი. სწრა  ფად 
იც   ვ   ლე  ბა და ვი  თარ   დე  ბა თვით e-Learningის ში  ნა 
არ   სი და შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი. ბო  ლო წლებ   ში შე  ი  ნიშ  
ნე  ბა მო  ბი  ლუ  რი სწავ   ლე  ბის (m-Learning) ეტაპ   ზე 
გა  დას   ვ   ლის პრო  ცე  სი. მსოფ   ლი  ოს მო  წი  ნა  ვე ქვეყ  
ნებ   ში მიმ   დი  ნა  რე  ობს სა  ყო  ველ   თაო ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
სწავ   ლე  ბის u-Learning კონ   ცეფ   ცი  ა  ზე გა  დას   ვ   ლა და 
პერ   ს   პექ   ტი  ვა  ში გან   ზ   რა  ხუ  ლია ინ   ტე  ლექ   ტუ  ა  ლუ  რი 
სწავ   ლე  ბის (smart-learning) ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა [10]. 
თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  ზო  გა  დო  ე  ბის სა  მეც   ნი  ე  რო   ტექ  
ნი  კუ  რი პო  ტენ   ცი  ა  ლის სწრა  ფი გან   ვი  თა  რე  ბა მო 
ითხოვს ცოდ   ნის გა  ნახ   ლე  ბის მა  ღალ ტემ   პებს, რაც 

გა  ნა  პი  რო  ბებს გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მის გა  დაყ   ვა  ნას 
სა  ყო  ველ   თაო უწყ   ვე  ტი გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მა  ზე [2]. 
ევ   რო  კავ   ში  რის „უწყვეტი გა  ნათ   ლე  ბის მე  მო  რან   დუ 
მი“ ფორ   მა  ლურ (საგანმანათლებლო და  წე  სე  ბუ  ლე 
ბის მი  ერ გა  ი  ცე  მა გა  ნათ   ლე  ბის და  მა  დას   ტუ  რე  ბე 
ლი დო  კუ  მენ   ტი) და არა  ფორ   მა  ლურ (არ გა  ი  ცე  მა 
გა  ნათ   ლე  ბის და  მა  დას   ტუ  რე  ბე  ლი დო  კუ  მენ   ტი) 
გა  ნათ   ლე  ბას   თან ერ   თად ით   ვა  ლის   წი  ნებს აგ   რეთ   ვე 
ე. წ. ინ   ფორ   მა  ლურ გა  ნათ   ლე  ბას. იგი გუ  ლის   ხ   მობს 
სის   ტე  მა  ტურ ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლურ      შე  მეც   ნე  ბით მუ  შა 
ო  ბას, რო  მე  ლიც თან ახ   ლავს ყო  ველ   დღი  ურ საქ   მი 
ა  ნო  ბას და არა აქვს მი  ზან   მი  მარ   თუ  ლი ხა  სი  ა  თი, არ 
მო  ითხოვს ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბას, ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბას 
მას   წავ   ლებ   ლის მხრი  დან [13]. ასე  ვე, ინ   ფორ   მა  ლუ  რი 
გა  ნათ   ლე  ბა ხელს უწყობს თა  ნა  მედ   რო  ვე ადა  მი  ა  ნე 
ბის პრო  ფე  სი  ულ სრულ   ყო  ფას, ში  ნა  გა  ნი სუ  ლი  ე  რი 
და კულ   ტუ  რუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის თვით   რე  ა  ლი 
ზა  ცი  ას. არა  ფორ   მა  ლუ  რი და ინ   ფორ   მა  ლუ  რი სწავ  
ლე  ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლია მხო  ლოდ თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  ინ  
ფორ   მა  ცი  ო   ქ   სე  ლუ  რი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის პი  რო  ბებ   ში. 

გან   სა  კუთ   რე  ბით აქ   ტუ  ა  ლუ  რი ხდე  ბა გა  ნათ   ლე 
ბის სფე  რო  ში მიმ   დი  ნა  რე არ   სე  ბი  თი ცვლი  ლე  ბე  ბის 
კვლე  ვა. ახა  ლი, ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ  
ლო სივ   რ   ცის ფორ   მი  რე  ბის მთა  ვარ ტენ   დენ   ცი  ას 
წარ   მო  ად   გენს სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის 
ფი  ზი  კუ  რი სივ   რ   ცი  დან მი  სი გა  მოს   ვ   ლა და ვირ  
ტუ  ა  ლუ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის შექ   მ   ნა. 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე ის   ტო  რი  უ  ლად ჩა  მო 
ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი ფაქ   ტო  რე  ბის, გა  რე  მო  ე  ბე  ბის, სი  ტუ 
ა  ცი  ე  ბის ერ   თობ   ლი  ო  ბა  ა, რო  მელ   თა და  ნიშ   ნუ  ლე  ბაა 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო მიზ   ნე  ბის ხელ   შეწყო  ბა, ცოდ   ნის 
მი  ღე  ბის   თ   ვის ეფექ   ტი  ა  ნი და კომ   ფორ   ტუ  ლი პი 
რო  ბე  ბის შექ   მ   ნა [11]. ტრა  დი  ცი  უ  ლად, სა  კუ  თა  რი 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე გა  აჩ   ნია ამა თუ იმ 
სას   წავ   ლო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბას და ატა  რებს ინ   დი  ვი 
დუ  ა  ლურ, სპე  ცი  ფი  კურ ხა  სი  ათს. ინ   ფორ   მა  ცი  ულ     
სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბი  სა 
და სას   წავ   ლო პრო  ცეს   ში და  ნერ   გ   ვის პა  რა  ლე  ლუ  რად 
მცირ   დე  ბა სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ფორ   მი  რე 
ბა  ში სივ   რ   ცულ      სე  მან   ტი  კუ  რი (შენობანაგებობები, 
აუდი  ტო  რი  ე  ბი, კა  ბი  ნეტ      ლა  ბო  რა  ტო  რი  ე  ბი და სხვ.) 
და ში  ნა  არ   სობ   რივ      მე  თო  დი  კუ  რი კომ   პო  ნენ   ტე  ბის 
(სასწავლო გეგ   მე  ბი და პროგ   რა  მე  ბი, სა  ხელ   მ   ძღ   ვა 
ნე  ლო  ე  ბი, მე  ცა  დი  ნე  ო  ბა  თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის ფორ   მე  ბი 
და სხვ.) მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა [6].თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  გან   მა 
ნათ   ლებ   ლო პრო  ცეს   ში სულ უფ   რო აქ   ტი  ურ   დე  ბა 
სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო და სა  ორ   გა  ნი  ზა  ციო ფაქ   ტო  რე  ბი, 
რომ   ლე  ბიც თა  ვის მხრივ, უდი  დეს გავ   ლე  ნას ახ  
დე  ნენ პე  და  გო  გი  კურ      მე  თო  დი  კუ  რი სა  ფუძ   ვ   ლე  ბის 
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ცვლი  ლე  ბებ   ზე. სას   წავ   ლო   სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
სივ   რ   ცე თა  ნა  მედ   რო  ვე პი  რო  ბებ   ში მო  ითხოვს სე 
რი  ო  ზუ  ლი სა  მეც   ნი  ე  რო   მე  თო  დო  ლო  გი  უ  რი პრობ  
ლე  მე  ბის გა  დაწყ   ვე  ტას, რო  მელ   თა უმ   რავ   ლე  სო  ბა 
და  კავ   ში  რე  ბუ  ლია სა  ინ   ფორ   მა  ციო რე  სურ   სე  ბის 
შექ   მ   ნი  სა და სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სფე  როს მე  თო  დი 
კუ  რი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის სა  კითხებ   თან [4]. 

მას   წავ   ლებ   ლის (პედაგოგის) ელექ   ტ   რო  ნულ სა 
გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე  ში ინ   ტეგ   რი  რე  ბუ  ლი უნ   და 
იყოს, რო  გორც ფაქ   ტობ   რი  ვი ინ   ფორ   მა  ცია მი  სი 
სას   წავ   ლო   მე  თო  დი  კუ  რი და სა  მეც   ნი  ე  რო საქ   მი  ა 
ნო  ბის შე  სა  ხებ, ისე ორ   გა  ნი  ზა  ცი  უ  ლი, მე  თო  დი  კუ  რი 
და დი  დაქ   ტი  კუ  რი მა  სა  ლე  ბი აღ   ნიშ   ნულ სივ   რ   ცე  ში 
პრო  ფე  სი  უ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბის   თ   ვის. 
ში  ნა  არ   სობ   რი  ვი შე  მად   გენ   ლო  ბა (კონტენტი) წარ  
მო  ად   გენს პე  და  გო  გის რე  ა  ლუ  რი სა  ინ   ფორ   მა  ციო 
სივ   რ   ცის ვირ   ტუ  ა  ლურ ეკ   ვი  ვა  ლენტს. მი  სი სტრუქ  
ტუ  რა და ში  ნა  არ   სი და  მო  კი  დე  ბუ  ლია სხვა  დას   ხ   ვა 
ობი  ექ   ტურ და სუ  ბი  ექ   ტურ ფაქ   ტო  რებ   ზე. მი  უ  ხე  და 
ვად იმი  სა, რომ პე  და  გო  გის პი  რა  დი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე არ ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა 
ცენ   ზუ  რას (ან რა  ი  მე ზე  მოქ   მე  დე  ბას სას   წავ   ლებ   ლის 
ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ის მხრი  დან), სა  სურ   ვე  ლია ორ   გა  ნი 
ზა  ცი  ის, წყო  ბი  სა და სტრუქ   ტუ  რის თვალ   საზ   რი  სით, 
შე  იქ   მ   ნას მი  სი პი  რო  ბი  თი, სა  ო  რი  ენ   ტა  ციო ფორ   მე 
ბი სხვა  დას   ხ   ვა ტი  პი  სა და კა  ტე  გო  რი  ის სას   წავ   ლო 
პრო  ცე  სე  ბის   თ   ვის (მაგალითად, უნი  ვერ   სი  ტე  ტის 
პრო  ფე  სო  რის, პრო  ფე  სი  უ  ლი კო  ლე  ჯის, სა  ჯა  რო 
სკო  ლე  ბის, სას   წავ   ლო ტრე  ნინ   გ      კურ   სე  ბის და სხვ.) 
პე  და  გო  გე  ბი მუდ   მი  ვად შე  ეც   დე  ბი  ან სა  კუ  თა  რი 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის 
სრულ   ყო  ფას, ახა  ლი ფორ   მე  ბი  სა და მე  თო  დე  ბის ძი 
ე  ბას მა  თი შექ   მ   ნის, გა  ფორ   მე  ბის, ინ   ფორ   მა  ცი  ის აქ  
ტუ  ა  ლო  ბის, წვდო  მის გა  მარ   ტი  ვე  ბი  სა და ში  ნა  არ   სის 
დახ   ვე  წის მი  მარ   თუ  ლე  ბით. ამ   ჟა  მად გავ   რ   ცე  ლე  ბუ 
ლი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი შე  საძ   ლებ   ლო 
ბას იძ   ლე  ვა გაძ   ლი  ერ   დეს დის   ტან   ცი  უ  რი სწავ   ლე  ბის 
კომ   პო  ნენ   ტე  ბი ონ      ლა  ინ კონ   სულ   ტა  ცი  ე  ბის, ფო  რუ 
მე  ბის, კონ   ფე  რენ   ცი  ე  ბი  სა და ვე  ბი  ნა  რე  ბის რე  ა  ლი 
ზა  ცი  ის მი  მარ   თუ  ლე  ბით.

პე  და  გო  გის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ  
ლო სივ   რ   ცის შექ   მ   ნის ერ   თ   ერ   თი გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი 
მი  მარ   თუ  ლე  ბაა უმაღ   ლე  სი სას   წავ   ლებ   ლე  ბის ან 
მა  თი გარ   კ   ვე  უ  ლი ჯგუ  ფე  ბის webპორტალების 
გა  მო  ყე  ნე  ბა [5]. აღ   ნიშ   ნუ  ლი პორ   ტა  ლე  ბის ფარ   გ  
ლებ   ში პე  და  გო  გე  ბი ქმნი  ან სა  კუ  თარ ელექ   ტ   რო  ნულ 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცეს წი  ნას   წარ გან   საზღ   ვ  
რუ  ლი სტრუქ   ტუ  რე  ბი  სა და ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტუ  ლი სა  შუ 
ა  ლე  ბე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბით. პორ   ტა  ლი  სა და ცალ   კე  უ  ლი 

სა  ი  ტე  ბის დი  ზა  ი  ნი და სა  ერ   თო სტი  ლი შე  მუ  შა  ვე  ბუ 
ლია სპე  ცი  ა  ლის   ტ      დი  ზა  ი  ნე  რე  ბის მი  ერ. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
ხერ   ხის გა  მო  ყე  ნე  ბის და  დე  ბი  თი მხა  რეა პე  და  გოგ  
თა ელექ   ტ   რო  ნულ სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის 
შექ   მ   ნის სი  მარ   ტი  ვე  არ მო  ითხოვს მა  თი მხრი  დან 
შე  სა  ბა  მი  სი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბი  სა და ტექ   ნო  ლო  გი  ე 
ბის ღრმა ცოდ   ნას. ასე  ვე ათა  ვი  სუფ   ლებს მათ ჰოს  
ტინ   გის პრობ   ლე  მე  ბის   გან. აქ   ვე უნ   და აღი  ნიშ   ნოს 
გარ   კ   ვე  უ  ლი ხარ   ვე  ზე  ბის არ   სე  ბო  ბაც. მა  გა  ლი  თად, 
სტუ  დენ   ტებ   თან ინ   ტე  რაქ   ტი  უ  რი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის 
ფორ   მე  ბი შეზღუ  დუ  ლია პორ   ტა  ლის მი  ერ წარ   მოდ  
გე  ნი  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბით და სხვ. 

საკ   მა  ოდ გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი  ა, აგ   რეთ   ვე ზე  მო 
თაღ   ნიშ   ნუ  ლი მი  მარ   თუ  ლე  ბის მო  დი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი 
ვა  რი  ან   ტი, რო  დე  საც სას   წავ   ლებ   ლის მძლავ   რი პორ  
ტა  ლი თა  ნამ   შ   რო  მელს სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს შექ   მ   ნას 
პი  რა  დი ელექ   ტ   რო  ნულ სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე 
და აწ   ვ   დის მას სა  ჭი  რო webსერვისებს. ამ სერ   ვი  სე 
ბის მი  ზა  ნია პე  და  გოგ   სა და სტუ  დენტს შო  რის პირ  
და  პი  რი და უკუ  კავ   ში  რე  ბის გამ   რა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბა 
და გა  მარ   ტი  ვე  ბა. მას   წავ   ლე  ბელ   თა ასე  თი პი  რა  დი 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე, მარ  
თა  ლი  ა, ინ   ტეგ   რი  რე  ბუ  ლია სას   წავ   ლებ   ლის web
პორტალთან და ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რებს სა  ერ   თო მარ   თ   ვის 
პრინ   ცი  პებ   ზე, მაგ   რამ გა  აჩ   ნია გარ   კ   ვე  უ  ლი ავ   ტო 
ნო  მი  უ  რი თვი  სე  ბე  ბი (შექმნის, გა  ფორ   მე  ბი  სა და 
კონ   ტენ   ტის შევ   სე  ბის თვალ   საზ   რი  სით). პე  და  გოგს 
შე  უძ   ლია ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ  
ცის შექ   მ   ნა მის   თ   ვის სა  სურ   ვე  ლი ნე  ბის   მი  ე  რი უფა  სო 
პლატ   ფორ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბით, არ არის შეზღუ  დუ  ლი 
დი  ზა  ი  ნი  სა და სტრუქ   ტუ  რის ფორ   მი  რე  ბა  ში.

ხში  რად პე  და  გოგ   თა პერ   სო  ნა  ლუ  რი ელექ   ტ   რო 
ნულ სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე იქ   მ   ნე  ბა უმაღ   ლეს 
სას   წავ   ლებ   ლებ   ში მოქ   მე  დი e-Learning სის   ტე  მის 
ფარ   გ   ლებ   ში. მა  თი შე  მუ  შა  ვე  ბა უმ   თავ   რე  სად ხდე  ბა 
დის   ტან   ცი  უ  რი სწავ   ლე  ბის კურ   სე  ბის შექ   მ   ნის   თ   ვის 
გან   კუთ   ვ   ნი  ლი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის 
გა  მო  ყე  ნე  ბით. მა  გა  ლი  თად, პროგ   რა  მუ  ლი სის   ტე  მა
Moodleის გა  მო  ყე  ნე  ბით შე  საძ   ლე  ბე  ლია მას   წავ   ლე 
ბელ   თა პერ   სო  ნა  ლუ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის 
შექ   მ   ნა ცალ   კე  უ  ლი დის   ციპ   ლი  ნე  ბის სწავ   ლე  ბის გა 
უმ   ჯო  ბე  სე  ბის მიზ   ნით. ასე  თი სის   ტე  მე  ბი ფუნ   ქ   ცი 
ო  ნი  რებს თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ   წი  ფო უნი  ვერ   სი  ტეტ   სა 
და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ტექ   ნი  კურ უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში. დის  
ტან   ცი  ურ საგ   ნობ   რივ სწავ   ლე  ბა  ზე ორი  ენ   ტა  ცი  ის 
გა  მო მას   წავ   ლე  ბელ   თა პერ   სო  ნა  ლურ ელექ   ტ   რო  ნულ 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცეს გა  აჩ   ნია გარ   კ   ვე  უ  ლი 
შეზღუდ   ვე  ბი რო  გორც ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის სის   რუ  ლის, 
ისე კონ   ტენ   ტის უნი  ვერ   სა  ლო  ბი  სა და წვდო  მის 
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თა  ვი  სუფ   ლე  ბის თვალ   საზ   რი  სით. ამას   თა  ნა  ვე მი  სი 
შექ   მ   ნა პე  და  გო  გის   გან მო  ითხოვს გარ   კ   ვე  ულ ცოდ  
ნას კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სფე  რო  ში.

სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სის   ტე  მის გან   ვი  თა  რე  ბის 
ინო  ვა  ცი  უ  რი მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბის ერ   თ   ერთ უმ   თავ  
რეს კომ   პო  ნენტს წარ   მო  ად   გენს უმაღ   ლე  სი სას   წავ  
ლებ   ლის შე  მეც   ნე  ბი  თი გა  რე  მოს ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი 
სრულ   ყო  ფა. იკ   ვე  თე  ბა პე  და  გო  გის მი  ერ ინ   ტერ   ნე 
ტის ქსე  ლის პრო  ფე  სი  ულ      პე  და  გო  გი  უ  რი სივ   რ   ცის 
ათ   ვი  სე  ბი  სა და მის სა  ფუძ   ველ   ზე სა  კუ  თა  რი სა  გან  
მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ფორ   მი  რე  ბის აუცი  ლებ  
ლო  ბის ამო  ცა  ნა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი ამო  ცა  ნის გა  დაჭ   რის 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბა შე  იძ   ლე  ბა ჩა  ით   ვა  ლოს პე  და  გო  გის 
მთა  ვარ კომ   პი  უ  ტე  რულ      სა  ინ   ფორ   მა  ციო კომ   პე  ტენ  
ცი  ად. სა  ინ   ფორ   მა  ცი  ო   სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო ტექ   ნო  ლო 
გი  ე  ბის, გან   სა  კუთ   რე  ბით webტექნოლოგიებისა 
და სერ   ვი  სე  ბის სრულ   ყო  ფამ და ფარ   თოდ გავ   რ  
ცე  ლე  ბამ შექ   მ   ნა პრინ   ცი  პუ  ლად ახა  ლი სი  ტუ  ა  ცია 
პე  და  გოგ   თა და სტუ  დენ   ტ   თა რო  გორც კოგ   ნი  ტუ  რი, 
ისე სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო საქ   მი  ა  ნო  ბის გა  სა  აქ   ტი  უ  რებ  
ლად. ჩნდე  ბა სწავ   ლის და  მა  ტე  ბი  თი მო  ტი  ვა  ცი  ე  ბი, 
ღრმავ   დე  ბა სწავ   ლე  ბის ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლი  ზა  ცი  ის დო 
ნე და ერ   თ   დ   რო  უ  ლად, აქ   ტი  ურ   დე  ბა კო  ლექ   ტი  უ  რი 
სწავ   ლე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი [4]. 

მას   წავ   ლებ   ლის ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი ელექ   ტ   რო  ნუ 
ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის, 
სრულ   ყო  ფი  სა და რე  ა  ლი  ზა  ცი  ის თა  ნა  მედ   რო  ვე 
პერ   ს   პექ   ტი  ულ ფორ   მას წარ   მო  ად   გენს მას   წავ   ლებ  
ლის პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ   ლო webსაიტი. იგი 
უზ   რუნ   ველ   ყოფს პე  და  გო  გის ძი  რი  თა  დი პრო  ფე  სი 
უ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბას თა  ნა  მედ   რო  ვე 
ინო  ვა  ცი  უ  რი კო  პი  უ  ტე  რუ  ლი და სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო 
ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბით და სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ  
ლე  ვა თვალ   სა  ჩი  ნოდ და ღი  ად წარ   მო  ად   გი  ნოს მი  სი 
სას   წავ   ლო, სა  მეც   ნი  ე  რო, აღ   მ   ზ   რ   დე  ლო  ბი  თი და სხვა 
სა  ხის საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  დე  გე  ბი. აღ   ნიშ   ნუ  ლი ტერ   მი  ნის 
ქვეშ იგუ  ლის   ხ   მე  ბა პე  და  გო  გის სა  ინ   ფორ   მა  ცი  ო   სა 
გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის თა  ნა  მედ   რო  ვე ქსე  ლუ  რი 
სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბით 
ფორ   მი  რე  ბუ  ლი სის   ტე  მა, რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ  
ყოფს რო  გორც სტუ  დენ   ტის (მოსწავლის), ასე  ვე 
პე  და  გო  გის სას   წავ   ლო და პრო  ფე  სი  უ  ლი საქ   მი  ა  ნო 
ბის   თ   ვის სა  ჭი  რო ყვე  ლა მოთხოვ   ნის დაკ   მა  ყო  ფი  ლე 
ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას [8].

ამ ეტაპ   ზე აუცი  ლე  ბე  ლია სა  მეც   ნი  ე  რო კვლე 
ვე  ბის გა  აქ   ტი  უ  რე  ბა პე  და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი 
webსაიტის შექ   მ   ნის თე  ო  რი  უ  ლი და მე  თო  დი  კუ  რი 
სა  ფუძ   ვ   ლე  ბის შეს   წავ   ლის, სას   წავ   ლო  აღ   მ   ზ   დე  ლო 
ბით პრო  ცეს   ში მი  სი რო  ლი  სა და ად   გი  ლის გან   საზღ  

ვ   რის თვალ   საზ   რი  სით. ამ მხრივ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 
პრობ   ლე  მე  ბია webსაიტის ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის, ხა  რის   ხის 
ძი  რი  თა  დი მა  ხა  სი  ა  თებ   ლე  ბის, სა  ი  ტის ფორ   მი  რე  ბის 
ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი სა  ფუძ   ვ   ლე  ბის შეს   წავ   ლის მი  მარ  
თუ  ლე  ბით [8]. 

 სას   წავ   ლო webსაიტები, მა  თი შექ   მ   ნის, კონ  
ფი  გუ  რი  რე  ბის, ინ   ტერ   ნეტ   ში გან   თავ   სე  ბი  სა და 
რე  ა  ლი  ზა  ცი  ის პროგ   რა  მულ      ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი მა 
ხა  სი  ა  თებ   ლე  ბით არ   სე  ბი  თად არ გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბი  ან 
ტრა  დი  ცი  უ  ლი, მაგ. სა  რეკ   ლა  მო, კო  მერ   ცი  უ  ლი, 
საც   ნო  ბა  რო და ა. შ. webსაიტებისგან, მაგ   რამ წა  ე 
ყე  ნე  ბათ და  მა  ტე  ბი  თი, სპე  ცი  ფი  კუ  რი მოთხოვ   ნე  ბი:
 ინ   ფორ   მა  ცი  უ  ლი შემ   ც   ვე  ლო  ბის (კონტენტის) 

ხა  რის   ხი და აქ   ტუ  ა  ლო  ბა; 
 წვდო  მი  სა და გა  მო  ყე  ნე  ბის სი  მარ   ტი  ვე; 
 ნე  ბის   მი  ერ ინ   ტერ   ნეტ   თავ   სე  ბად მოწყო  ბი  ლო 

ბებ   თან, გან   სა  კუთ   რე  ბით მო  ბი  ლურ აპა  რა  ტებ   თან 
კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის მო  ხერ   ხე  ბუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი; 
  მდი  და  რი გრა  ფი  კუ  ლი და მულ   ტი  მე  დი  უ  რი 

შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი.
პე  და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ   ლო webსაი

ტის ცნე  ბა უნ   და გან   ვი  ხი  ლოთ კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი და 
ინ   ტერ   ნეტ ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის, მა  თი სა  მეც   ნი  ე  რო   მე 
თო  დი  კუ  რი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  სა და ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
სწავ   ლე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის პრო  ცე  სებ   თან დი  ნა  მი 
კა  ში. ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის, მი  სი სხვა  დას   ხ   ვა 
ფორ   მე  ბის შექ   მ   ნა  სა და გან   ვი  თა  რე  ბას   თან ერ   თად 
იც   ვ   ლე  ბო  და მას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ძი  რი  თა  დი 
ცნე  ბე  ბი, ტერ   მი  ნო  ლო  გია და მა  თი ში  ნა  არ   სი. პე 
და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ  
რ   ცე ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის საწყის ეტა  პებ   ზე 
შე  მო  ი  ფარ   გ   ლე  ბო  და ძი  რი  თა  დად ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
წიგ   ნით, რო  მე  ლიც ფაქ   ტობ   რი  ვად წარ   მო  ად   გენ   და 
ჩვე  უ  ლებ   რი  ვი ნა  ბეჭ   დი წიგ   ნი  სა და სხვა სას   წავ   ლო 
მა  სა  ლის ელექ   ტ   რო  ნულ ვა  რი  ანტს და ფა  ი  ლე  ბის 
სა  ხით ინა  ხე  ბო  და კომ   პი  უ  ტე  რულ მა  ტა  რებ   ლებ   ზე 
ან ჩვე  უ  ლებ   რი  ვი სტა  ტი  კუ  რი ინერ   ნეტ      სა  ი  ტე  ბის 
სა  ხით. დღე  საც, სას   წავ   ლო ინ   ტერ   ნეტ      რე  სურ   სე 
ბის უდი  დე  სი ნა  წი  ლი შე  მორ   ჩე  ნი  ლი და წარ   მოდ  
გე  ნი  ლია ანა  ლო  გი  უ  რი სა  ხით. შემ   დ   გომ ეტაპ   ზე 
e-Learning და LMS(LearningManagementSystem)
სის   ტე  მე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბი  სა და გავ   რ   ცე  ლე  ბის პა  რა 
ლე  ლუ  რად ჩნდე  ბა ტერ   მი  ნე  ბი „ელექტრონული 
სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო“ და „ელექტრონული სწავ  
ლე  ბა“. დღე  ის   თ   ვის, სას   წავ   ლო პრო  ცეს   ში web
ტექნოლოგიებისა და სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბის 
მა  სობ   რი  ვად და  ნერ   გ   ვის შემ   დეგ, მკვიდ   რ   დე  ბა 
ტერ   მი  ნე  ბი „პედაგოგის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა 
ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე“, „პედაგოგის პერ   სო  ნა  ლუ  რი 
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სა  ი  ტი“, „მასწავლებლის ვებ      პორ   ტ   ფო  ლი  ო“. მი  უ 
ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ეს ტერ   მი  ნე  ბი ატა  რე  ბენ გარ  
კ   ვე  ულ სპე  ცი  ფი  კურ ნი  შან      თ   ვი  სე  ბებს, ხში  რად მათ 
ერ   თი და იმა  ვე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბი  თაც გა  ნი  ხი  ლა  ვენ [6]. 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის სფე  რო  ში სპე  ცი  ა  ლურ 
სა  მეც   ნი  ე  რო ლი  ტე  რა  ტუ  რა  ში ჯერ კი  დევ არ არის 
ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი ცალ   სა  ხა გან   მარ   ტე  ბე  ბი ისე  თი 
საკ   ვან   ძო ცნე  ბე  ბი  სა, რო  გო  რი  ცაა ქსე  ლუ  რი სწავ  
ლე  ბა, ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  ინ   ფორ   მა  ციო სივ   რ   ცე, 
დის   ტან   ცი  უ  რი სწავ   ლე  ბა, პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ  
ლო webსაიტი. ყო  ვე  ლი მათ   გა  ნი წარ   მო  ად   გენს 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის თა  ვი  სე  ბურ ფორ   მას, 
მი  მარ   თუ  ლე  ბას. ხში  რად მათ შო  რის შე  უძ   ლე  ბე  ლია 
საზღ   ვ   რის გავ   ლე  ბა, რად   გა  ნაც გა  აჩ   ნი  ათ მრა  ვა  ლი 
სა  ერ   თო ფუნ   ქ   ცი  ე  ბი, მიზ   ნე  ბი და ამო  ცა  ნე  ბი [15].

მი  ზან   შე  წო  ნი  ლია გა  მო  ვი  ყე  ნოთ გან   მარ   ტე  ბა  თა 
ერ   თობ   ლი  ო  ბა, სა  დაც ყო  ველ მათ   გან   ში აისა  ხე  ბა 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის ცალ   კე  უ  ლი მნიშ   ვ   ნე 
ლო  ვა  ნი ას   პექ   ტი. ამ თვალ   საზ   რი  სით გა  მო  ირ   ჩე  ვა 
და დღე  ვან   დელ მდგო  მა  რე  ო  ბას შე  და  რე  ბით ადეკ  
ვა  ტუ  რად ასა  ხავს კა  ტა  ლო  ნი  ის უნი  ვერ   სი  ტე  ტის 
მეც   ნი  ერ   თა მი  ერ ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი სის   ტე  მა [13], 
რო  მელ   შიც გან   საზღ   ვ   რუ  ლია ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
სწავ   ლე  ბის გან   მარ   ტე  ბა  თა ოთხი ჯგუ  ფი: პირ   ველ 
ჯგუ  ფი ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლია ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ  
ლე  ბის ტექ   ნო  ლო  გი  ურ ას   პექ   ტებ   ზე; მე  ო  რე  სა  გან  
მა  ნათ   ლებ   ლო კონ   ტენ   ტის მი  წო  დე  ბის სის   ტე  მა  ზე; 
მე  სა  მე  კო  მუ  ნი  კა  ცი  ებ   ზე (ინტერნეტზე); მე  ოთხე 
 სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პრო  ცე  სე  ბის სრულ   ყო  ფა  ზე. 

ჩვე  ნი აზ   რით, ქსე  ლებ   ზე ორი  ენ   ტა  ცია არის თა 
ნა  მედ   რო  ვე ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის მთა  ვა  რი 
ღერ   ძი, ვექ   ტო  რი, რო  მე  ლიც გან   საზღ   ვ   რავს გან  
ვი  თა  რე  ბის ტექ   ნო  ლო  გი  ურ და მე  თო  დო  ლო  გი  ურ 
ას   პექ   ტებს.

თა  ნა  მედ   რო  ვე სტუ  დენ   ტი დრო  ის უდი  დეს ნა 
წილს ატა  რებს on-line რე  ჟიმ   ში, იყე  ნებს რა ინ   ტერ  
ნეტს რო  გორც სწავ   ლის, ისე ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის, მო 
ნა  ცემ   თა მო  ძი  ე  ბის, გარ   თო  ბის მიზ   ნით. გან   სა  კუთ  
რე  ბით პო  პუ  ლა  რუ  ლია ახალ   გაზ   რ   დებ   ში სო  ცი  ა  ლუ 
რი ქსე  ლე  ბი. სას   წავ   ლო webსაიტების სო  ცი  ა  ლურ 
ქსე  ლებ   ში ინ   ტეგ   რა  ცი  ის შე  დე  გად შე  საძ   ლე  ბე  ლია 
აღ   ნიშ   ნუ  ლი ქსე  ლე  ბის გა  დაქ   ცე  ვა სას   წავ   ლო და 
აღ   მ   ზ   რ   დე  ლო  ბი  თი პრო  ცე  სის სრულ   ყო  ფის ინ   ს   ტ  
რუ  მენ   ტად, ინ   ტე  რაქ   ტი  უ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
ქსე  ლე  ბის შექ   მ   ნის, სტუ  დენ   ტებ   სა და პე  და  გო  გებს 
შო  რის კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის სა  შუ  ა  ლე  ბად [4]. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბი სტუ  დენ   ტებ   სა და პე  და  გო  გებს 
ხდი  ან კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის თა  ნა  ბარ მო  ნა  წი  ლე  ე  ბად. 
ამას   თა  ნა  ვე გა  სათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლი  ა, რომ რო  დე  საც 

პე  და  გო  გი არის აქ   ტი  უ  რი, კომ   პე  ტენ   ტუ  რი და წარ   მ  
მარ   თ   ვე  ლი ინ   ტე  რაქ   ტი  უ  რი რე  სურ   სე  ბის გა  მო  ყე  ნე 
ბის პრო  ცეს   ში, იზ   რ   დე  ბა სტუ  დენ   ტე  ბის ინ   ტე  რე  სი 
და ნდო  ბა მის მი  მართ, მი  სი რო  გორც პე  და  გო  გი  სა 
და პი  როვ   ნე  ბის ავ   ტო  რი  ტე  ტი, რაც სა  ბო  ლოო ჯამ   ში 
ძლი  ერ გავ   ლე  ნას ახ   დენს სას   წავ   ლო პრო  ცე  სის ხა 
რის   ხ   ზე [6].არა  ნაკ   ლებ ეფექ   ტი  ა  ნი იქ   ნე  ბა ქსე  ლუ  რი 
სწავ   ლე  ბის ისე  თი ფორ   მა, რო  გო  რი  ცაა პე  და  გო  გის 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცე პერ  
სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ   ლო webსაიტის გა  მო  ყე  ნე  ბით.

უნ   და აღ   ვ   ნიშ   ნოთ, რომ პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ  
ლო სა  ი  ტე  ბის ფარ   თოდ გავ   რ   ცე  ლე  ბა სე  რი  ო  ზულ 
მოთხოვ   ნებს უყე  ნებს პე  და  გო  გებს კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი 
ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის   თ   ვის მა  თი მზა  ო  ბის 
თვალ   საზ   რი  სით. ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის შემ   დ  
გო  მი გაღ   რ   მა  ვე  ბა   გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და ეფექ   ტი  ა  ნო 
ბის ამაღ   ლე  ბის პერ   ს   პექ   ტი  ვე  ბი მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნა  დაა 
და  მო  კი  დე  ბუ  ლი პე  და  გო  გე  ბის მი  ერ ახალ სა  გან  
მა  ნათ   ლებ   ლო ტენ   დენ   ცი  ებ   ში კომ   პე  ტენ   ცი  ე  ბის 
სრულ   ყო  ფა  ზე. თა  ნა  მედ   რო  ვე კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი 
ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბა ხელს უწყობს პე 
და  გოგ   თა პრო  ფე  სი  უ  ლი დო  ნის ამაღ   ლე  ბას, მათ 
შე  მოქ   მე  დე  ბით გან   ვი  თა  რე  ბას, აძ   ლევს სტი  მულს 
და შე  საძ   ლებ   ლო  ბებს სტუ  დენ   ტებ   თან მუ  შა  ო  ბის 
ახა  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის, ფორ   მე  ბის, მე  თო  დე  ბი  სა და 
ინი  ცი  ა  ტი  ვე  ბის   თ   ვის.

პე  და  გო  გის ელექ   ტ   რო  ნულ სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
სივ   რ   ცის გა  მო  ყე  ნე  ბის პრო  ცე  სე  ბის კვლე  ვი  სას ერ  
თ   ერთ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან პრობ   ლე  მას წარ   მო  ად   გენს 
სწავ   ლე  ბის პრო  ცეს   ში პე  და  გო  გის რო  ლის გან   საზღ  
ვ   რა. არ   სე  ბობს შე  ხე  დუ  ლე  ბა, თით   ქოს ელექ   ტ   რო  ნუ 
ლი სწავ   ლე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და ფარ   თოდ გავ   რ  
ცე  ლე  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რად მიმ   დი  ნა  რე  ობს სას   წავ   ლო 
პრო  ცე  სის ცენ   ტ   რ   ში სტუ  დენ   ტის გა  და  ნაც   ვ   ლე  ბა 
და მას   წავ   ლებ   ლის რო  ლის დაქ   ვე  ი  თე  ბა. ავ   ტორ   თა 
მტკი  ცე  ბით, ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის გა  რე  მო  ში 
თა  ნა  მედ   რო  ვე სტუ  დენ   ტე  ბი შეს   ძ   ლე  ბენ შე  ი  მუ  შა 
ვონ ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი სას   წავ   ლო პროგ   რა  მე  ბი სა 
კუ  თა  რი ინ   ტე  რე  სე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, გა  ა  კონ   ტ  
რო  ლონ და მარ   თონ სა  კუ  თა  რი სწავ   ლე  ბის პრო  ცე  სი. 
რაც შე  ე  ხე  ბა მას   წავ   ლე  ბელს, სას   წავ   ლო პრო  ცე  სის 
ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლის, წარ   მ   მარ   თ   ვე  ლის რო  ლი  დან იგი 
გა  და  ი  ნაც   ვ   ლებს კონ   სულ   ტან   ტის, „მეთვალყურის“ 
როლ   ში. ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის 
თა  ნა  მედ   რო  ვე ეტაპ   მა და  ა  დას   ტუ  რა აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
მო  საზ   რე  ბის არა  მარ   თე  ბუ  ლო  ბა [1]. მოს   წავ   ლე  ებ   ში, 
სტუ  დენ   ტებ   ში სწავ   ლის, შე  მეც   ნე  ბი  სა და კრი  ტი 
კუ  ლი აზ   როვ   ნე  ბის ჩვე  ვე  ბის გა  მო  მუ  შა  ვე  ბის პრო 
ცე  სე  ბი, ცხა  დი  ა, და  კავ   ში  რე  ბუ  ლია უმ   თავ   რე  სად 
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პე  და  გოგ   თან, მის პრო  ფე  სი  ულ კომ   პე  ტენ   ცი  ებ   თან.
ხაზ   გას   მით უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ ელექ   ტ   რო  ნუ 

ლი სწავ   ლე  ბა არა თუ აკ   ნი  ნებს პე  და  გო  გის როლს 
სწავ   ლე  ბის პრო  ცეს   ში, არა  მედ აძ   ლი  ე  რებს მას 
და აჰ   ყავს უფ   რო მა  ღალ, შე  მოქ   მე  დე  ბით დო  ნე  ზე. 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის პრო  ცეს   ში მო  ითხო 
ვე  ბა პე  და  გო  გის მხრი  დან სწავ   ლე  ბა  ზე ზე  დამ   ხედ  
ვე  ლო  ბა, ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბა და კონ   სულ   ტა  ცი  ე  ბის 
გა  წე  ვა მთე  ლი პრო  ცე  სის გან   მავ   ლო  ბა  ში. მე  ტად 
აქ   ტუ  ა  ლუ  რია თვით მას   წავ   ლე  ბელ   თა სა  მეც   ნი  ე 
რო, პე  და  გო  გი  კუ  რი და მე  თო  დი  კუ  რი საქ   მი  ა  ნო  ბის 
სრულ   ყო  ფის მოთხოვ   ნე  ბი, რო  მელ   საც უყე  ნებს მათ 
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბა. პე  და  გო  გის წი  ნა  შა ისე  თი 
შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი პრობ   ლე  მე  ბი, რო  გო  რი  ცაა ელექ   ტ  
რო  ნუ  ლი სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ე  ბის შექ   მ   ნა, მა  თი კონ  
ტენ   ტის სის   ტე  მა  ტუ  რი გა  ნახ   ლე  ბა, ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
მე  ცა  დი  ნე  ო  ბე  ბის კონ   ს   ტ   რუ  ი  რე  ბა და ა.შ. ამ   გ   ვა  რად, 
უეჭ   ვე  ლია რომ პე  და  გო  გი წარ   მო  ად   გენს ნე  ბის   მი 
ე  რი ინო  ვა  ცი  უ  რი პრო  ექ   ტის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბი  სა 
და მი  სი ეფექ   ტი  ა  ნი გა  მო  ყე  ნე  ბის მთა  ვარ რგოლს. 
აქე  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, აუცი  ლე  ბე  ლია გა  აქ   ტი  ურ   დეს 
კვლე  ვე  ბი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბის სფე  რო  ში პე 
და  გო  გის ახა  ლი რო  ლის შე  სა  ხებ. 

პე  და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა 
გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ცნე  ბის მეც   ნი  ე  რუ  ლი 
გა  აზ   რე  ბის   თ   ვის აუცი  ლე  ბე  ლია მი  სი შეს   წავ   ლა 
ქსე  ლუ  რი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის პრო  ცე 
სებ   თან ერ   თობ   ლი  ვად. ინ   ტერ   ნეტ      ტექ   ნო  ლო  გი  ებ   სა 
და სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბის თე  ო  რი  ულ      მე  თო  დო  ლო 
გი  ურ სა  ფუძ   ვ   ლებ   ში მიმ   დი  ნა  რე სწრაფ   მა ხა  რის  
ხობ   რივ      თ   ვი  სებ   რივ   მა ცვლი  ლე  ბებ   მა შე  საძ   ლე  ბე  ლი 
გა  ხა  და გა  დას   ვ   ლა web-2.0 პლატ   ფორ   მი  დან ახალ, 
უფ   რო მა  ღალ სა  ფე  ხურ   ზე  web-3.0პლატ   ფორ   მა  ზე, 
რო  მე  ლიც ქსე  ლუ  რი ინ   ფორ   მა  ცი  ის და  მუ  შა  ვე  ბის 
ახა  ლი მიდ   გო  მა, მო  დე  ლი  ა. 

web-3.0 ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის საც   დე  ლი სის   ტე  მე  ბის 
და  ნერ   გ   ვის შე  დე  გე  ბის ანა  ლი  ზი  სას, სპე  ცი  ა  ლის  
ტე  ბი აღ   ნიშ   ნა  ვენ [10].რომ, ამ კონ   ცეფ   ცი  ის რე  ა 
ლი  ზა  ცია გა  ნა  პი  რო  ბებს: სის   ტე  მის სა  ი  მე  დო  ო  ბის 
უფ   რო მა  ღალ ხა  რისხს; მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის მი  მართ 
„მეგობრული“ ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი  სა და სტან   დარ   ტე  ბის 
გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბას; ღი  ა  ო  ბის (გახსნილობის), ინ   ტე 
რაქ   ტი  უ  რო  ბი  სა და კო  ლექ   ტი  ვიზ   მის გა  ცი  ლე  ბით 
მა  ღალ დო  ნეს. აღ   ნიშ   ნუ  ლი გვაძ   ლევს იმის სა  ფუძ  
ველს, რომ web-3.0 პლატ   ფორ   მა  ზე დამ   ყა  რე  ბუ  ლი 
სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბი უახ   ლო  ეს მო  მა  ვალ   ში მნიშ  
ვ   ნე  ლო  ვა  ნი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო რე  სურ   სი გახ   დე  ბა. 

ჩვე  ნი აზ   რით, web-3.0 ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის და  ნერ   გ  
ვა ხელს შე  უწყობს გა  ნათ   ლე  ბის სფე  რო  ში ინ   ფორ   მა 

ტი  ზა  ცი  ის უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნე  სი მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბის  
ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სწავ   ლე  ბი  სა და სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
რე  სურ   სე  ბის მარ   თ   ვის სის   ტე  მე  ბის და  ახ   ლო  ე  ბას, 
ურ   თი  ერ   თ   შერ   წყ   მას, მათ ერთ სის   ტე  მა  ში გა  ერ   თი 
ა  ნე  ბას. გარ   და ამი  სა, web-3.0 ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტებ   ზე 
დამ   ყა  რე  ბუ  ლი სას   წავ   ლო პრო  ცე  სი იძ   ლე  ვა მი  სი 
ოპ   ტი  მი  ზა  ცი  ი  სა და ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლი  ზა  ცი  ის უდი  დეს 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბებს. 

 web-საიტების შექ   მ   ნი  სა და ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბის 
თე  ო  რია და პრაქ   ტი  კა მჭიდ   როდ არის და  კავ   ში  რე 
ბუ  ლი სა  ინ   ფორ   მა  ციო რე  სურ   სე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის 
სა  კითხებ   თან. პე  და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ   ლო 
web-საიტი ფაქ   ტობ   რი  ვად წარ   მო  ად   გენს სტუ  დენ  
ტ   თა გარ   კ   ვე  უ  ლი კა  ტე  გო  რი  ის   თ   ვის გან   კუთ   ვ   ნილ 
ელექ   ტ   რო  ნულ სა  ინ   ფორ   მა  ციო სივ   რ   ცეს, სა  დაც 
თავ   მოყ   რი  ლია სწავ   ლე  ბის პრო  ცეს   ში სა  ჭი  რო აუცი 
ლე  ბე  ლი და საკ   მა  რი  სი სა  ინ   ფორ   მა  ციო რე  სურ   სე  ბი: 
ტექ   ს   ტოგ   რა  ფი  უ  ლი, აუდი  ო  ვი  ზუ  ა  ლუ  რი და მულ  
ტი  მე  დი  უ  რი. 

მულ   ტი  მე  დი  უ  რი რე  სურ   სე  ბი ყვე  ლა  ზე თა  ნა  მედ  
რო  ვე, მძლავ   რი და სა  ინ   ტე  რე  სო სა  გან   მა  ნათ   ლებ  
ლო რე  სურ   სე  ბი  ა. სას   წავ   ლო სა  ი  ტებ   ში web-2.0და 
web-3.0 ინ   ტე  რაქ   ტი  უ  რი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის ფარ   თოდ 
გავ   რ   ცე  ლე  ბის შემ   დეგ სულ უფ   რო მეტ მნიშ   ვ   ნე  ლო 
ბას იძენს მულ   ტი  მე  დი  უ  რი რე  სურ   სე  ბი. შე  სა  ბა  მი 
სად, მა  ტუ  ლობს მა  თი ხვედ   რი  თი წი  ლი სა  ი  ტე  ბის 
კონ   ტენ   ტ   ში, და  ნარ   ჩე  ნი რე  სურ   სე  ბიც გა  ნიც   დი  ან 
ცვლი  ლე  ბებს მულ   ტი  მე  დი  უ  რი ნი  შან      თ   ვი  სე  ბე 
ბის გა  აქ   ტი  უ  რე  ბის თვალ   საზ   რი  სით. უკა  ნას   კ   ნელ 
წლებ   ში შე  იქ   მ   ნა მომ   დევ   ნო თა  ო  ბის სო  ცი  ა  ლურ 
ქსე  ლებ   ზე ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა 
გან   მა  ნათ   ლებ   ლო რე  სურ   სე  ბი, რომ   ლებ   შიც გა  ერ  
თი  ა  ნე  ბუ  ლია ზე  მო  თაღ   ნიშ   ნუ  ლი ტი  პის რე  სურ   სე  ბის 
და  დე  ბი  თი მხა  რე  ე  ბი [4]. სას   წავ   ლო web-საიტებში 
ახა  ლი თა  ო  ბის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
რე  სურ   სე  ბის ძი  რი  თა  დი უპი  რა  ტე  სო  ბე  ბი  ა: 
 ში  ნა  არ   სობ   რი  ვი და ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი შეზღუდ  

ვე  ბის არარ   სე  ბო  ბა; 
 ქსე  ლუ  რი გავ   რ   ცე  ლე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა; 
 სას   წავ   ლო მო  დუ  ლე  ბის (კონტენტის) გახ   ს   ნი 

ლო  ბა ცვლი  ლე  ბე  ბი  სა და აქ   ტუ  ა  ლი  ზა  ცი  ის   თ   ვის; 
 კონ   ტენ   ტის და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბა პროგ   რა  მულ   

ა  პა  რა  ტუ  ლი პლატ   ფორ   მის   გან;
 პი  როვ   ნე  ბა  ზე ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი სწავ   ლე  ბის 

შე  საძ   ლებ   ლო  ბა.
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო რე  სურ   სე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი 

ის, ქსე  ლუ  რი წვდო  მის მე  თო  დე  ბის გა  ფარ   თო  ე  ბი  სა 
და web-საიტების კონ   ს   ტ   რუ  ი  რე  ბის ტექ   ნო  ლო 
გი  ე  ბის სრულ   ყო  ფის ურ   თი  ერ   თ   შე  თან   ხ   მე  ბუ  ლი 
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პრო  ცე  სე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბამ უნ   და უზ   რუნ   ველ   ყოს 
სწავ   ლე  ბის პრო  ცე  სის ისე  თი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი პი 
რო  ბე  ბის რე  ა  ლი  ზა  ცი  ა, რო  გო  რი  ცა  ა: 
 სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პრო  ცე  სის მო  ნა  წი  ლე  ებს 

შო  რის ინ   ფორ   მა  ცი  ის გაც   ვ   ლა რო  გორც on-line, ისე 
of-lineრე  ჟი  მებ   ში; 
  მი  ღე  ბუ  ლი და გა  და  ცე  მუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის 

და  მუ  შა  ვე  ბა; 
 და  შო  რე  ბულ გა  მოთ   ვ   ლით რე  სურ   სებ   ზე, სას  

წავ   ლო კურ   სებ   ზე, მა  კონ   ტ   რო  ლე  ბელ სის   ტე  მებ   ზე 
წვდო  მა; 
 პე  და  გო  გის სტუ  დენ   ტებ   თან და სტუ  დენ   ტე  ბის 

ერ   თ   მა  ნეთ   თან ურ   თი  ერ   თო  ბის კო  ლექ   ტი  უ  რი ფორ  
მე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცია ტე  ლე და ვი  დე  ო  კონ   ფე  რენ   ცი 
ე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით; 
 ინ   ფორ   მა  ცი  ის გაც   ვ   ლი  სას კონ   ფი  დენ   ცი  ა  ლო 

ბი  სა და რეგ   ლა  მენ   ტი  რე  ბის პრინ   ცი  პე  ბის დაც   ვა.
web-საიტების შექ   მ   ნი  სა და ინ   ტერ   ნეტ   ში მა  თი 

გან   თავ   სე  ბის ალ   ტერ   ნა  ტი  უ  ლი ვა  რი  ან   ტე  ბი  დან 
ყვე  ლა  ზე გა  მარ   თ   ლე  ბუ  ლია მი  სი შექ   მ   ნა პი  რა  დად 
მფლო  ბე  ლის  პე  და  გო  გის მი  ერ. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში მას 
მო  ეთხო  ვე  ბა გარ   კ   ვე  უ  ლი კომ   პე  ტენ   ცი  ე  ბის ფლო  ბა 
ინ   ტერ   ნეტ ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სფე  რო  ში. გა  და  საწყ   ვე 
ტია ჰოს   ტინ   გის პრობ   ლე  მე  ბი. უფა  სო ჰოს   ტინ   გის 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში web-საიტი კარ   გავს გარ   კ   ვე  ულ აუცი 
ლე  ბელ და სა  ჭი  რო შე  საძ   ლებ   ლო  ბებს, გან   სა  კუთ  
რე  ბით სა  ძი  ე  ბო სის   ტე  მებ   ში მა  თი ინ   ტეგ   რა  ცი  ი  სა 
და სხვა  დას   ხ   ვა აქ   ტი  უ  რი კომ   პო  ნენ   ტე  ბის ჩარ   თ   ვის 
თვალ   საზ   რი  სით.

 აღ   ნიშ   ნუ  ლი წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბე  ბის ნა  წი  ლობ   რი 
ვად დაძ   ლე  ვა და და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი, სრულ   ფა  სო  ვა  ნი 
„საავტორო“ სას   წავ   ლო web-საიტების შექ   მ   ნა შე 
საძ   ლე  ბე  ლია ფარ   თოდ გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი მარ   ტი  ვი 
რე  დაქ   ტო  რე  ბის (Blogger,Wix, uKit,Nethouse,
Setup,uKoz,SimpleSiteდა სხვა) დახ   მა  რე  ბით. 

ჩვენს მი  ერ შექ   მ   ნი  ლი სას   წავ   ლო   საგ   ნობ   რივ 
web-საიტებზე დაკ   ვირ   ვე  ბამ აჩ   ვე  ნა, რომ SimpleSite 
კონ   ს   ტ   რუქ   ტო  რით შე  საძ   ლე  ბე  ლია მას   წავ   ლებ   ლის 
პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ   ლო web-საიტის მარ   ტი 
ვი ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის რე  ა  ლი  ზა  ცია (მრავაფეროვანი 
შაბ   ლო  ნე  ბი, რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის სი  მარ   ტი  ვე, მარ  
ტი  ვი მულ   ტი  მე  დი  ის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი, სა  ძი  ე  ბო 
სის   ტე  მებ   ში და  მა  ტე  ბა, ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი ფოს   ტის 
ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბი, სო  ცი  ა  ლურ ქსე  ლებ   თან ინ   ტეგ  
რა  ცია და სხვ.) აღ   ნიშ   ნუ  ლი ტი  პის web-საიტების 
შექ   მ   ნა მი  ზან   შე  წო  ნი  ლია სას   წავ   ლო რე  სურ   სე  ბის 
ინ   ტერ   ნეტ   ში გან   თავ   სე  ბის, რე  გუ  ლა  რუ  ლი კო  რექ  
ტი  რე  ბის, სტუ  დენ   ტე  ბის მი  ერ მა  თი ინ   დი  ვი  დუ  ა 
ლუ  რი და კო  ლექ   ტი  უ  რი სარ   გებ   ლო  ბის მიზ   ნით. 

კონ   ს   ტ   რუქ   ტო  რე  ბის მე  ო  რე ჯგუფ   ში შე  იძ   ლე  ბა 
მო  ვი  აზ   როთ web-საიტის მარ   თ   ვის სის   ტე  მე  ბი CMS 
(Content Management System), რო  მელ   თაც გა  აჩ   ნი 
ათ web-საიტების კონ   ს   ტ   რუ  ი  რე  ბის, გა  ფორ   მე  ბი  სა 
და კონ   ტენ   ტის მარ   თ   ვის უფ   რო გან   ვი  თა  რე  ბუ  ლი 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი (WordPress, Joomla,Drupal,
MODX და სხვა). მათ   გან აღ   სა  ნიშ   ნა  ვია სის   ტე  მა 
WordPress, რო  მე  ლიც გა  მო  ირ   ჩე  ვა უნი  ვერ   სა  ლო 
ბით, ათ   ვი  სე  ბი  სა და ექ   ს   პ   ლუ  ა  ტა  ცი  ის სი  მარ   ტი  ვით. 
პე  და  გოგს (განსაკუთრებული მომ   ზა  დე  ბის გა  რე  შე) 
შე  უძ   ლია ეტა  პობ   რი  ვად გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლოს სა  კუ  თა 
რი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  ინ   ფორ   მა  ციო სივ   რ   ცის შექ   მ  
ნა  დაწყე  ბუ  ლი მარ   ტი  ვი სა  ი  ტით, სერ   ვი  სე  ბი  სა და 
ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის თან   მიმ   დევ   რუ  ლი და  მა  ტე  ბით, დამ   თავ  
რე  ბუ  ლი სრულ   ყო  ფი  ლი, უნი  ვერ   სა  ლუ  რი სას   წავ   ლო 
web-საიტებით. ჩვენ ვთვლით, რომ ასეთ   მა web-
საიტებმა უნ   და და  აკ   მა  ყო  ფი  ლონ მათ   ზე წა  ყე  ნე  ბუ 
ლი ისე  თი ძი  რი  თა  დი მოთხოვ   ნე  ბი (კრიტერიუმები). 
რო  გო  რი  ცა  ა: კონ   ტენ   ტის ხა  რის   ხი, კო  მუ  ნი  კა  ცი  ე  ბის 
გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი, web-საიტის 
გრა  ფი  კუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტა და გა  მო  ყე  ნე  ბის მო  ხერ  
ხე  ბუ  ლო  ბა (ნავიგაციის სი  მარ   ტი  ვე).

საკ   მა  ოდ გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლია WordPressის პლატ  
ფორ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბით რო  გორც პერ   სო  ნა  ლუ  რი 
სას   წავ   ლო web-საიტების, ასე  ვე სა  გან   მა  ნათ   ლებ  
ლო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბის პორ   ტა  ლე  ბის შექ   მ   ნის 
ეფექ   ტუ  რი მე  თო  დე  ბი ე.წ. „მცირე სო  ცი  ა  ლუ  რი 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო ქსე  ლის“ სა  ხით. ჩვე  ნი აზ   რით, 
WordPressის სა  შუ  ა  ლე  ბით პორ   ტა  ლი  სა და პე  და 
გოგ   თა პერ   სო  ნა  ლუ  რი სა  ი  ტე  ბის შექ   მ   ნა უმაღ   ლეს 
საგ   ნ   მა  ნათ   ლებ   ლო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   ში მნიშ   ვ   ნე 
ლოვ   ნად ხელს შე  უწყობს ერ   თი  ა  ნი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის ფორ   მი  რე  ბას. 

ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი კვლე  ვის სა  ფუძ   ველ   ზე 
შე  საძ   ლე  ბე  ლია გა  ვა  კე  თოთ 

შემ   დე  გი დას   კ   ვ   ნე  ბი:
 პე  და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი სას   წავ   ლო web-

საიტის ფორ   მი  რე  ბი  სას მი  ზან   შე  წო  ნი  ლია სა  ინ   ფორ  
მა  ცი  ო   საც   ნო  ბა  რო ფუნ   ქ   ცი  ის წინ წა  მო  წე  ვა, რო  მე 
ლიც გუ  ლის   ხ   მობს სას   წავ   ლო პრო  ცე  სის სუ  ბი  ექ   ტ   თა 
ინ   ფორ   მა  ცი  უ  ლი მოთხოვ   ნე  ბის მაქ   სი  მა  ლუ  რად 
დაკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბას;
  პერ   სო  ნა  ლუ  რი web-საიტი ხელს უწყობს 

სას   წავ   ლო პრო  ცეს   ში პე  და  გო  გის წარ   მ   მარ   თ   ვე  ლი 
რო  ლის გა  მოკ   ვე  თას, მი  სი კომ   პე  ტენ   ტუ  რო  ბი  სა და 
პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლიზ   მის დო  ნის წარ   მო  ჩე  ნას, ასე  ვე შე 
მოქ   მე  დე  ბი  თი მიღ   წე  ვე  ბის შე  სა  ხებ ინ   ფორ   მა  ცი  ის 
სწრაფ გავ   რ   ცე  ლე  ბას; 
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 აერ   თი  ა  ნებს რა სას   წავ   ლო პრო  ცე  სის სხვა 
დას   ხ   ვა კომ   პო  ნენ   ტებს, სას   წავ   ლო web-საიტი 
ფუნ    ქ   ცი  ო  ნი  რებს „ერთი ფან   ჯ   რის პრინ   ცი  პით“  
უზ   რუნ   ველ   ყოფს წვდო  მას სხვა  დას   ხ   ვა სა  ი  ტებ   ზე, 
პორ   ტა  ლებ   ზე, ასე  ვე ფა  ი  ლებ   ში გან   თავ   სე  ბულ სას  
წავ   ლო რე  სურ   სებ   ზე და წარ   მო  ა  ჩენს მათ ერ   თი  ან 
სას   წავ   ლო რე  სურ   სად;
 სას   წავ   ლო web-საიტების შე  მუ  შა  ვე  ბი  სას აუცი 

ლე  ბე  ლია მი  სი ისე  თი პა  რა  მეტ   რე  ბის გათ   ვა  ლის   წი 
ნე  ბა, რომ   ლე  ბიც უზ   რუნ   ველ   ყო  ფენ სპე  ცი  ფი  კუ  რი 
მოთხოვ   ნე  ბის დაკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბას, რო  გო  რი  ცა  ა: ინ  
ფორ   მა  ცი  უ  ლი შემ   ც   ვე  ლო  ბის (კონტენტის) ხა  რის   ხი 
და აქ   ტუ  ა  ლო  ბა; წვდო  მი  სა და გა  მო  ყე  ნე  ბის სი  მარ   ტი 
ვე; ნე  ბის   მი  ერ ინ   ტერ   ნეტ   თავ   სე  ბად მოწყო  ბი  ლო  ბებ  
თან, გან   სა  კუთ   რე  ბით მო  ბი  ლურ აპა  რა  ტებ   თან კო 
მუ  ნი  კა  ცი  ის მო  ხერ   ხე  ბუ  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი; მდი  და  რი 
გრა  ფი  კუ  ლი და მულ   ტი  მე  დი  უ  რი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი;
 პე  და  გო  გის სას   წავ   ლო web-საიტი ითავ   სებს 

სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბის გარ   კ   ვე  ულ ფუნ   ქ   ცი  ებს და 
უზ   რუნ   ველ   ყოფს მოს   წავ   ლე  ებ   სა და პე  და  გოგს, 
ასე  ვე თვით მოს   წავ   ლე  ებს შო  რის, ინ   ფორ   მა  ცი  ის 
on-line რე  ჟიმ   ში გაც   ვ   ლის, პრობ   ლე  მე  ბის გან   ხილ  
ვის, დის   კუ  სი  ე  ბის, სე  მი  ნა  რე  ბის ჩა  ტა  რე  ბი  სა და ა.შ. 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბას;

  პერ   სო  ნა  ლუ  რი web-საიტი იძ   ლე  ვა სა  შუ  ა 
ლე  ბას გან   ხორ   ცი  ელ   დეს პე  და  გო  გის საქ   მი  ა  ნო  ბის 
სრულ   ყო  ფი  ლი მო  ნი  ტო  რინ   გი სას   წავ   ლო და  წე  სე 
ბუ  ლე  ბა  თა ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლე  ბი  სა და გა  ნათ   ლე  ბის 
მარ   თ   ვის სხვა  დას   ხ   ვა სამ   სა  ხუ  რე  ბის მხრი  დან;
 პერ   სო  ნა  ლურ   მა სას   წავ   ლო web-საიტმა უნ  

და შე  ას   რუ  ლოს პე  და  გო  გის ერ   თ   გ   ვა  რი „სავიზიტო 
ბა  რა  თის“ ფუნ   ქ   ცი  ა. ამი  ტომ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია მი  სი 
დი  ზა  ი  ნი, გა  მო  ყე  ნე  ბის მო  ხერ   ხე  ბუ  ლო  ბა და სხვა 
კონ   კუ  რენ   ტუ  ლი თვი  სე  ბე  ბი;
 პე  და  გო  გის პერ   სო  ნა  ლუ  რი web-საიტის დი  ნა 

მი  უ  რი  ო  ბა სა  შუ  ა  ლე  ბას მოგ   ვ   ცემს სა  ინ   ფორ   მა  ციო 
და სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სრულ   ყო  ფი 
სა და გან   ვი  თა  რე  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რად მოხ   დეს მი  სი 
ში  ნა  არ   სი  სა და დი  ზა  ი  ნის გა  ნახ   ლე  ბა (არსებითი 
ცვლი  ლე  ბე  ბის გა  რე  შე);
  შე  მო  თა  ვა  ზე  ბუ  ლი მე  თო  დო  ლო  გი  ის სა 

ფუძ   ველ   ზე შექ   მ   ნი  ლი სას   წავ   ლო web-საიტი უზ  
რუნ   ველ   ყოფს თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  ინ   ფორ   მა  ციო და 
სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი  სა და სწავ   ლე  ბის 
ინო  ვა  ცი  უ  რი მე  თო  დე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბით პე  და  გო 
გის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სივ   რ   ცის 
ფორ   მი  რე  ბას და შე  დე  გად, სწავ   ლე  ბის ხა  რის   ხის 
ამაღ   ლე  ბას.
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