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eleqtronuli swavlis organizeba  MOODLE sistemiT 

iza oqropiriZe 
saqarTvelos teqnikuri universiteti 

reziume 

mocemul statiaSi aRwerilia elqtronuli  swavlebis marTvis sitemebis roli 
saganmanaTleblo sistemaSi. eleqtronuli swavlebis marTvis sistemebi gamoiyeneba, 

rogorc elqtronuli  swavlebis kursebisaTvis, aseve SesaZlebelia tradiciuli formiT 
organizebul sauniversiteto swavlebaSi, gamoyenebul iqnas rogorc damxmare 
informaciuli saSualeba. aRniSnuli sistemebis saSualebiT SesaZlebelia testirebis 

procesis marTva da avtomaturi Sefasebis warmoeba. statiaSi ganxilulia elqtronuli  
swavlebis marTvis sistema Moodle–is SesaZleblobebi da saSualebebi, sistemaSi saswavlo 
kursis Seqmnisa da testirebis organizaciis meTodebi. 

sakvanZo sityvebi: eleqtronuli swavleba. saganmanaTleblo sistema. testireba. 
avtomaturi Sefaseba. Moodle.  

1. Sesavali 

eleqtronuli  swavleba interaqtiuli urTierTqmedebebis mizanmimarTuli procesia 
studentebsa da maswavleblebs Soris, swavlebis specialuri saSualebebiT, 
indiferetulni maTi ganlagebisa sivrcesa da droSi, romelic realizdeba specifikur 

didaqtikur sistemaSi, yvelasTvis misawvdomi eniT. igi iZleva swavlebisa da codnis 
gacvlis SesaZleblobas msmenelsa da maswavlebels Soris pirdapiri kontaqtis gareSe - 
internetis gamoyenebiT,  pirdapir samuSao adgilze an saxlSi.  

swavlebis ZiriTadi teqnologiebia: telekomunikaciuri- da internet- teqnologia. 
eleqtronuli  swavleba afarToebs sauniversiteto swavlebis bazas da qmnis erTiani 
saganmanaTleblo arealis ganviTarebis pirobebs. ganaTlebis Ria modeli rogorc 

studentebs, aseve individualur pirovnebebs saSualebas aZlevs maTi moTxovnilebebis 
Sesabamisad aimaRlos kvalifikacia. 

eleqtronuli swavlebis marTvis sistemis sauniversiteto swavlebaSi danergva da 

gamoyeneba mizanSewonilia ekonomiuri TvalsazrisiTac. vinaidan eleqtronulad 
ganTavsebuli saswavlo masalebi SesaZleblobas iZleva saxelmZRvaneloebi da davalebebi 
beWdviTi danaxarjebis gareSe, miewodos farTo auditorias. aseve aRsaniSnavia is video-

audio masalebi romelTa gamoyenebac efeqturia saswavlo procesSi. 
eleqtronuli swavlebis marTvis sistemebi gamosadegia, rogorc eleqtronuli 

swavlebis kursebisaTvis, aseve daswrebuli swavlebis mxardaWerisaTvisac. aRniSnuli 

resursebis gamoyeneba SesaZlebelia tradiciuli formiT organizebul sauniversiteto 
swavlebaSi, sadac serverze ganTavsebuli resursebi SeiZleba gamoyenebul iqnas rogorc 
damxmare informaciuli saSualeba. aseve SesaZlebelia serverze ganTavsdes testebi 

Sesaswavl sagnebSi gamomuSavebuli codnis avtomaturi SefasebisaTvis. SesaZlebelia 
eleqtronuli swavlebis portalis resursebis gamoyeneba perioduli samecniero-
meToduri eleqtronuli Jurnalis saxiT. 

amdenad vfiqrob, rom eleqtronuli swavlebis marTvis sistemebis prototipebis 
Seswavla, arsebuli sistemebis SesaZleblobebis kvleva da praqtikuli gamoyenebis 
gaziareba saintereso da win gadadgmuli nabiji iqneba saganmanaTleblo sistemaSi. 

eleqtronuli swavlebis realizaciisaTvis aucilebelia sistema, romelic saswavlo 

procesis organizebis saSualebas iZleva. saWiroa Seiqmnas saswavlo gegma, ganisazRvros 
kursis gavlis meTodologia, momzaddes saswavlo masalebi eleqtronuli saxiT da 
uzrunvelyofol iqnas maTi miwodeba studentebisaTvis saswavlo gegmis mixedviT, 

etapobrivad Catardes testireba da gavlili masalis codnis Sefaseba [1]. damatebiT 
uzrunvelyofili unda iqnas komunikaciis saSualeba maswavlebelsa da students Soris, 
konsultaciisa da diskusiisaTvis da a.S. 
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swavlebis organizebisaTvis saWiro zemoT CamoTvlili sakiTxebis realizaciis 

saSualebas iZleva elqtronuli  swavlebis sistema LMS MOODLE (Learning Management 
System Modular Object Oriented Developmental Learning Environment).  

MOODLE-is sistema warmoadgens Ria kodis programul uzrunvelyofas da 
yovelgvari SezRudvebis gareSe misi gamoyeneba, modificireba da gavrceleba SesaZlebelia 
ufasod. sistemis gadmowera SesaZlebelia veb saitidan www.moodle.org. Moodle-is sistema 
instalirdeba da muSaobs operaciul sistemebze: Unix, Linux, Windows, Mac Os da a.S., 
aseve nebismier veb serverze, romelsac gaaCnis PHP–is mxardaWera. monacemebi inaxeba 
monacemTa bazebSi - MySQL, PostgreSQL da a.S [2].  

elqtronuli swavlebis marTvis sistemaSi saswavlo procesis organizeba 
SesaZlebelia sami ZiriTadi funqciis - saswavlo procesis organizaciis, swavlebisa da 
kontrolis saSualebiT: 

1. organizaciuli funqciaa: saswavlo procesis dagegmva; studentTa registracia da 
jgufebSi gawevrianeba; maswavleblis registracia da maTi rolebis gansazRvra; saswavlo 
struqturis ganTavseba; studentebisa da maswavleblebis urTierTobis rolebis 

gansazRvra. 
2. swavlebis funqciaa: saswavlo masalebis ganTavseba; seminarebisa da diskuseibis 

organizeba; damatebiTi sacnobaro masalebis ganTavseba; konsultaciebis organizacia. 

3. kontroli da Sefaseba funqcia: sagamocdo testirebis momzadeba da Catareba; 
TviTSefasebis (sakontrolo) testirebis momzadeba da Catareba; swavlebis Sedegebis 
angariSis warmodgena; davalebebis Seqmna da misi Sefasebis kontroli; 

Moodle-is sistemis upiratesobaa misi martivi da moxerxebuli interfeisi, 

romlSic integrireba ar moiTxovs informaciuli sistemebis srulfasovan codnas. 
me-2 naxazze mocemulia eleqtronuli  swavlebis sistemis struqtura [3]. 

 

 
nax.2. eleqtronuli swavlebis sistemis struqtura 

 

elqtronuli  swavlebis marTvis sistemis Moodle-is saitis srulfasovani marTva 
xdeba administratoris samomxmareblo angariSis mflobelis mier, romelic iqmneba 
sistemis instalaciis dros.  

sistemis marTvaSi administratoris Semdgomi Carevis Semcirebis mizniT, 
SesaZlebe lia sxvadasxva angariSebis gaxsna da maTTvis uflebebis miniWeba. TiTeul 
angariSs SeiZleba hqondes sxvadasxva uflebebi, amasTanave sistemis mTeli servisis 

misawvdomad momxmarebels sWirdeba mxolod erTi angariSi. 
samomxmareblo angariSis gaxsnisaTvis arsebobs erTaderTi moTxovna – el. fostis 

arseboba, vinaidan angariSi, romelsac qmnis administratori, mowmdeba sakuTari el. 

fostis misamarTidan dasturis miRebis Sedegad. 

http://www.moodle.org


Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2(11), 2011   

147 

 

sistemaSi saswavlo kursebis usafrTxoebis dacvis mizniT, angariSis gaxsnisas xdeba 
momxmarelisaTvis uflebebis miniWeba, magaliTad, saswavlo kursis Semqmnel angariSis 

mflobel maswavlebels SeuZlia mxolod sakuTari kursebis Seqmna da maTSi swavlebis 
procesis warmarTva.  

kursze ucxo pirebis moxvedris aRkveTis mizniT, maswavlebels SeuZlia sakuTar 

kursze gansazRvros gasawevrianebeli e.w. koduri sityva, romlis flobis gareSe ver 
moxerxdeba saswavlo kursis gamoyeneba. saWiroebis mixedviT, maswavlebels SeuZlia 
studentis kursze Caricxva/amoricxva. 

kursis wamyvan maswavlebels gaaCnia sruli wvloma kursis yvela parametrze, sxva 
maswavleblebis uflebebis SezRudvis CaTvliT. magaliTad, kursis droebiT xelmZRvanel 
maswavlebels SesaZloa ar hqondes kursis redaqtirebisa da cvlilebebis ufleba. 

elqtronuli swavlebis marTvis sistemis Moodle--is SesaZleblobebis sademonstarciod 
ixileT veb saiti: http://www.itvet.ge/moodle. 

rogorc aRvniSneT, dasawyisisaTvis aucilebelia, rom administratorma moawyos 

kursis avtoris angariSi. amisaTvis avtori ukavSirdeba administrators eleqtronuli 
fostiT: admin@itvet.ge. mas Semdeg, rac administratori gaxsnis angariSs moTxovnis 

Sesabamisad, SesaZlebeli iqneba elqtronuli  swavlebis 

marTvis sistemaSi Sesvla da axal saswavlo kursis 
mowyobaze muSaobis dawyeba. 

axali saswavlo kusris Sesaqmnelad, saitis 

administrirebis blokidan (nax.3) SeirCeva kursebis 
„damateba/redaqtireba“, sadac mocemulia axali kategoriis 
an arsebul kategoriaSi saswavlo kursis damatebis 

SesaZlebloba. 
Tavdapirvelad, axali saswavlo kursis Seqmnisas, unda 

ganisazRvros kursis parametrebi (nax.4):  

- kategoria (Tematurad romel kategorias ekuTvnis 
Sesabamisi kursi);  

- mokle aRweraSi mieTiTeba kursis mokle Sinaarsi da 

ZiriTadi miznebi; 
- formatSi unda SeirCes kursis gavlis erTerTi 

forma: skormuli, kalendaruli, Tematuri, kvireuli, 

forumis tipis da a.S. 
- kursis dasawyisSi ganisazRvreba kursis gaxsnis TariRi; 
- gawevrianebis plagini gansazRvravs kursis momxmarebelTa gawevrianebis wesebs; 

- nagulisxmebi roli; 
- kursze gawevrianiebis uflebebis gansazRvra; 
- monacemTa diapazoni, mniSvnelovania avtomaturad gawevrianebis SemTxvevaSi. 

amisaTvis arCeul unda iqnas kursze msemenelTa Caricxvis dawyebisa da dasrulebis 
TariRi; 

- kvirebisa da Temebis raodenoba; 

- jgufur meTodSi igulisxmeba kursze patara jgufebis Seqmnis daSveba an uaryofa; 
- daniSnuleba gansazRvravs Tu visTvisaa Seqmnili Sesabamisi kursi; 
- koduri sityva gansazRvravs kursze studentTa daSvebis meTods. Tu ar mieTiTeba 

koduri sityva, maSin kursis gavla SeeZleba yvela gawevrianebul msmenels. koduri 
sityvis miTiTebis SemTxvevasSi kursiT isargeblebs momxmarebelTa garkveuli jgufi, 
romelTac ecodinebaT Sesabamisi kodi. 

- stumris nebarTva; 
- axali failis atvirTvis maqsimaluri zoma (rekomendebulia 8 mgb-mde); 
- unda ganisazRvros kursis ena. 

nax.3. sistemis 
administrirebis bloki 

http://www.itvet.ge/moodle
mailto:admin@itvet.ge
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nax..4. saswavlo kursis Seqmnis Sabloni 
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კურსის პარამეტრების განსაზღვრის 
შემდეგ უნდა მოხდეს სასწავლო მასალის 
განთავსება კურსის ფორმატის 
(ლალენდარული ან თემატური) მიხედვით. 

ამისათვის უნდა გადავრთოთ სისტემა 
რედაქტირების რეჟიმში (სურ.5). რესურსის 
დამატების ველში განისაზ ღვრე ბა 
სასწავლო მასალის წარმოდგენის 
ფორ მატი. შესაძლებელია ტექსტური ან 
ვებ გვერდის შედგენა, ბმულის განსაზღვრა 
ფაილზე ან ვებ საიტზე და ა.შ.  

ტექსტური ან ვებ გვერდის შედგენისას უნდა განისაზღვროს თემის სახელი, მოხდეს მისი 
მოკლე აღწერა და მიეთითოს სრული სასწავლო მასალა. 

ბმულების გამოყენებისას მიეთითება შესა ბა მისი ფაილის ან ვებ საიტის მისამართი.  
 

სასწავლო მასალების განთავსების პარალელურად კურსში შესაძლებელია სხვადასხვა 
საქმიანობის დამატება: ტესტები, ფორუმები, რესურსები, გამოკითხვები, გამოკვლევები, 
დავალებები, სემინარები და ჩატი. 

მასწავლებელს შეუძლია დავალების მიცემა სტუდენტისათვის, სადაც განსაზღვრული 
იქნება დავალების ჩაბარების ვადები და მაქსიმალური შეფასება. სტუდენტს შეუძლია 
შესრულებული დავალების ატვირთვა სერვერზე (ფიქსირდება ატვირთვის თარიღი). 
მასწავლებლის გამოხმაურება ემატება სტუდენტის დავალების ყველა გვერდს. 

მოდული გამოკითხვა შეიძლება გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ სტუდენტებმა 
უპასუხონ მასწავლებლის ნებისმიერ კითხვას. 

ზემოთ ჩამოთვლ საქმიანობებს შორის სასწავლო კურსის გავლისას მსმენელის ცოდნის 
დონის შემოწმების მიზნით აღსანიშნავია ტესტირების ორგანიზება. ტესტირება, ისევე როგორც 
სასწავლო კურსი, ორგანიზებულია შაბლონური სახით, სადაც უნდა განისაზღვროს 
ტესტირების გავლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი, დროითი ლიმიტი (ტესტირების 
ხანგრძლივობა), ცდების რაოდენობა, შეფასების მეთოდები და ა.შ.  

Moodle- ის გარემოში შესაძლებელია შემდეგი ტიპის შეკითხვების განთავსება: 
- ჭეშმარიტი/მცდარი მტკიცებულება; 
- შეკითხვა შესაბამისობის შერჩევით; 

- კითხვა მოკლე პასუხით; 

- გამოტოვებულ სიტყვიანი შეკითხვა; 
- კითხვა მრავლობითი შესარჩევი პასუხებით; 

- ჩანართი პასუხებით; 

- გადაიტანე-ჩასვი ტიპის შეკითხვა. 
მასწავლებელს შეუძლია შექმნას მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს კითხვებს სხვადასხვა 

ტესტებში მრავალჯერადი გამოყენებისათვის. იმისათვის, რომ ადვილი იყოს კითხვების 
მოძებნა და მათი სხვა კურსებში არსებულ ტესტებში გამოყენება, ისინი ხარისხდებიან 
კატებორიებად. 

Moodle- ის სისტემაში ტესტირების ორგანიზების უპირატესობაა ისიც, რომ ტესტები 
ავტომატურედ ფასდება და შესაძლებელია ტესტის შედეგების ხელმეორედ შემოწმება/გადა-
ანგარიშება კითხვების ცვლილების შემთხვევაში. 

ტესტირებისას კითხვების პოზიციების დამახსოვრების თავიდან აცილების მიზნით, 

შესაძლებელია კითხვებისა და პასუხების რიგითობის ავტომატურად ცვლილება 
შემთხვევითობის პრინციპით.  

 

სურ 5. კურსის რედაქტირება  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE 

Окропиридзе И. 
Грузинский Технический университет  

Резюме 

В данной статье рассматриваются основные возможности систем электронного обучения, 
основанных на «открытом коде», в том числе системы Moodle. Система управления 
дистанционным обучением используется не только в отдаленных курсах обучения, но и в 
традиционно организованных Университетских исследованиях - как дополнительный 
информационный помощник. С помощью указанной системы возможна организация 
тестирования и осуществление автоматической оценки. В статье рассмотрены  возможности и 
средства системы управления E-обучением Moodle, методы создания учебного курса и 
организации тестирования в указанной системе.  

 
 

E-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MOODLE 
Okropiridze Izo 

Georgian Technical University 
Summary 

The E- Learning running systems role in the Education process is given in the mentioned article. 
Among of them is system Moodle. E-learning running system is used not only in distant learning 
courses but in the traditionally organized University studies as the additional informational helper. 
With the mentioned system tests and automatic assessing can be organized. The E-learning Moodle 
system  possibilities, means and studying course creation and test methods’ organizing are displayed 
in the article. 
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