
პროგრამის სახელწოდება: ვებგვერდის დამზადება და მართვა 

პროგრამის სახე:  პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:    4      

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:   16 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:   15 სთ. 

სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 240 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური - 8   მაქსიმალური -12 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   

1. ასაკი  +18 

2.  სრული ზოგადი განათლება 

 

პროგრამის მიზნები:   

     პროფესიული მომზადების პროგრამის „ვებგვერდის დამზადება და მართვა“ მიზანია 

მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი უნარ-ჩვევების კონკურეტუნარიანი 

კადრები ვებტექნოლოგიების სფეროსთვის,  რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის ვებინტერფეისის როგორც დიზაინი, 

ასვე - დეველოპინგი (front_ის მხარე), ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS)  ინსტალაცია 

და მართვა. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები, შეძენილი ცოდნა-უნარებით, 

შეძლებენ დასაქმებას სხვადასხვა ორგანიზაციებში ვებდეველოპერად, ვებგვერდის 

მხარდამჭერ სპეციალისტად ან ვებდიზაინერად.  ასევე თვითდასაქმებას. 

     პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულთა ხელშეწყობა.  

     პროფესიული მომზადების  პროგრამა არის უმოკლესი გზა დასაქმებისთვის. 

 

 

სწავლის შედეგები: 

 

1.  ვებგვერდის სტრუქტურის აგება, სხვადასხვა ტეგები, გრაფიკული ობიექტის ასახვა  

2.  ვებგვერდის სტილებით გაფორმება და მაკეტის შექმნა  

3. მარტივი (წრფივი) ამოცანის გადაწყვეტა JavaScript ენის ძირითადი ელემენტების 

გამოყენებით 

4. ამოცანის გადაჭრა ძირითადი კონსტრუქციების გამოყენებით და JavaScript-ის 

ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან 

5. ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS)  ინსტალაცია და მართვა  

 



6.  დამატებითი კომპონენტების დაყენება/გამოყენება და  არსებული ვებგვერდის 

სტრუქტურის ან შემცველობის შეცვლა 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა:   

   პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „ვებგვერდის დამზადება და მართვა“ სწავლა 

შეუძლია პირს, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას და აქვს 

სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს   კონკრეტული ცოდნა /უნარები  პროგრამიდან 

გამომდინარე და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით.  

    პროგრამა განხორციელდება სსიპ კოლეჯ „ოპიზარის“ ბაზაზე,  სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების მეთოდოლოგიით. მეცადინეობა ჩატარდება მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტების 

მიერ, სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად აღჭურვილ სასწავლო აუდიტორიაში ( B გარემო).  

     პროგრამის ხანგრძლიობაა 16 კვირა,  240 სთ,  კვირეული სასწავლო საათობრივი 

დატვირთვა 15 სთ. სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება შემდეგი სწავლის 

მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია; დემონსტრირება; კეთებით ინსტრუქტაჟი; პრაქტიკული 

სავარჯიშო. ხოლო შეფასებისათვის - განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებები, 

კერძოდ, მსმენელების განმავითარებელი შეფასება  მოხდება ყოველ  კვირას, ხოლო 

განმსაზღვრელი შეფასება ჩატარდება მე-5, მე-8 და მე-16  კვირას,  შეფასების მეთოდით-

პრაქტიკული დავალება. 

    პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ  აღიარებულ პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის 

ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები.         

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


