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Welcome to IMTTA 2020  
 

ძვირფასო საპატიო სტუმრებო, პროფესორებო და კონფერენ-

ციის მონაწილეებო! 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს პირველ საერთაშო-

რისო კონფერენციაზე „სწავლების ინოვაციური მეთოდები 

და ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში“. 

მადლობა მსურს გადავუხადო ჩვენს საპატიო სტუმრებს, 

მთავარ მომხსენებლებს, მონაწილეებს და დამსწრე საზო-

გადოებას მათი მხარდაჭერისათვის და ძალისხმევისთვის.  

მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ მიუხედავად მსოფლიოში 

არსებული გამოწვევისა, რაც კოვიდ-19-ს უკავშირდება, ევ-

როპის უნივერსიტეტი წარმატებით განაგრძობს აკადემიური 

და სამეცნიერო ინიციატივების შემუშავებას. დღევანდელი 

კონფერენციაც ასახავს უნივერსიტეტის ინსტიტუციურ 

ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს. 

განათლება და კვლევა ის ორი მნიშვნელოვანი მიმართულე-

ბაა, რომლებსაც ევროპის უნივერსიტეტი აქტიურად ავითა-
რებს. განათლების როლი უდაოდ დიდია თანამედროვე 

ცოდნაზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში. არ იქნება სიახლე 

თუ ვიტყვი, რომ წამყვანი ქვეყნების უმეტესობამ მოახერხეს 

სახლემწიფოებრიობის შენება მაშინ, როდესაც განათლების 

წარმატებული სისტემები შექმნეს. დღეს საქართველო დგას 

განვითარების გზაზე, აშენებს თანამედროვე დემოკრატიულ 

სახელმწიფოს, სადაც მნიშვნელოვანია ქართული უნივერსი-



 8 

ტეტების სათანადო მხარდაჭერა. აღნიშნული ამოცანა პირ-

დაპირ პროპორციულია ჩვენი უნივერსიტეტის მისიასა და 
ხედვასთან. ჩვენ მაქსიმალურად ხელს ვუწყობთ სტუდენ-

ტებსა და აკადემიურ პეროსნალს მათი აკადემიური ინიცია-
ტივების განხორციელებაში, რათა მოვერგოთ  თანამედროვე 

საჭიროებებს და განვავითაროთ ჩვენი სწავლა-სწავლების 

მეთოდები და აკადემიური აქტივობები.  

ჩვენი დღევანდელი კონფერენციის თემა ეხმაურება პანდე-

მიურ გარემოებას და ხაზს უსვამს სწავლების ინოვაციური 

მეთოდებისა და ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობას. 

დიგიტალიზაცია მსოფლიოს მომავალია და ეს განსაკუთრე-

ბით ეხება უმაღლეს განათლებას.  

დისტანციური სწავლება მრავალი გამოწვევის წინაშე აღმო-

ჩნდა. უმაღლესი განათლების დაწესებულებები საჭიროებენ 

ეფექტურ მექანიზმებს დისტანციური სასწავლო პროგრამე-

ბის განხორციელებისათვის, ხარისხის მონიტორინგისა და 
სტუდენტების სწავლის შედეგების შეფასებისათვის. იმედი 

მაქვს, დღევანდელ კონფერენციაზე კოლეგებს მიეცემათ შე-

საძლებლობა ერთმანეთს გაუზიარონ საუკეთესო პრაქტიკა.      

ამბიციური არ ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ დღევანდელი კონ-

ფერენცია და მსგავსი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს საქარ-

თველოში აკადემიური სტანდარტის ზრდას, მომავალში კი 

ჩვენი პოზიტიური ზეგავლენა კიდევ უფრო ღირებული და 
ვალიდური გახდება.  
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კიდევ ერთხელ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ძვირფასო 

სტუმრებო და მონაწილეებო, გისურვებთ წარმატებას ჩვენს 

კონფერენციასა და პროფესიულ კარიერაში. 

ნინო ტალიაშვილი  

ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი     

 

 

Dear distinguished guests, dear professors, dear conference 
participants! 

It is my pleasure to welcome all of you to the First International 
Conference on Innovative Methods of Teaching and Technological 
Advancements in Higher Education (IMTTA 2020). I would like to 
thank our special guests, keynote speakers, presenters and 
participants for their support and contribution. 

I am happy to state that in spite of the challenges the whole globe is 
facing today because of the Covid-19 pandemic, European 
University succeeds in developing new academic and scholarly 
initiatives, and this conference is an evidence for our succefful 
efforts. This conference is a reflection of our institutional vision, 
goals and objectives. 

Education and research is what we at European University would 
like to dedicate ourselves to. The role of education cannot be 
overestimated in the modern knowledge-based society. It is not a 
novelty if I say that majority of modern leading states managed to 
build their statehood when they succeeded in the formation of 
efficient systems of education. Today, Georgia is facing the same 
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crucial moment when it is on its way of building a modern 
democratic state; and Georgian universities have to assume the 
responsibility to support the state in its efforts. This particular task is 
in line with our university vision and mission. We do our best to 
support students and academic staff in academic initiatives. These 
kinds of activities are particularly challenging because of pandemic 
situation; however, we need to adjust to current requirements and 
develop our teaching and learning methodologies and academic 
activities.  

The topic of our conference is very thematic because of pandemic 
situation which underlines the importance of innovative teaching 
methods and digital technologies. Digitalization is future of the 
world, especially in higher education. 

Distance learning was faced with many challenges. HEIs need 
effective mechanisms for running distance learning process, monitor 
quality and assess students’ learning outcomes. I hope that within 
today’s conference our international colleagues will share their best 
practices. 

I will not be too ambitious to state that today’s conference, and 
similar events, will contribute to raising academic standards in 
Georgia and in the future we will have bigger geography so that our 
positive impact is much more valuable and valid.  

I would like to once again welcome our distinguished guests and all 
the participants and wish you all success with the conference and 
your professional career. 

Nino Taliashvili  
Rector 

European University 
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 (Presentations in 

Georgian) 
(Presentations in 

English) 
 
 
 
 
 
16:50 – 17:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:10 – 17:30 

 
Session Chair: Natia 
Jojua, European 
University 
 
Natia Jojua, Maia 
Mantskava, 
European University 
(Georgia) 
Traditional Education 
and Distance Learning 
 
 
Neli Sesadze, 
Georgian National 

 
Session Chair: Rusudan 
Gogokhia, European 
University 
 
Shakti Goel, Amar 
Medical Centre, Noida 
(India)  
Application of 
Technologies in Medical 
Education 
 
 
 
Rusudan Gogokhia, 
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17:30 – 17:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:50 – 18:10 

University SEU 
(Georgia), Valida 
Sesadze, Georgian 
Technical University 
(Georgia) 
Synergy of Teaching 
and Learning Methods 
 
Zhuzhuna 
Petriashvili, David 
Songhulashvili, 
Revaz Kldiashvili, 
Georgian Technical 
University (Georgia)  
E-learning in 
Chemistry – Salt 
Hydrolysis 
 
Lela Tsitashvili, 
Mariami 
Kentchoshvili, 
Samtskhe-Javakheti 
State University 
(Georgia) 
E-learning and Digital 
Technologies in 
Teaching and 
Learning Process 
 

European University 
(Georgia) 
Innovative Methods of 
Assessment 
 
 
 
 
 
Eka Vatsadze, Kutaisi 
University (Georgia) 
Successful Online 
Teaching 
 
 
 
 
 
 
Natia Gabedava, Iv. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University 
(Georgia)  
Teaching Methodology 
and its Importance in 
Learning Process 
 
 
 

Closing ceremony 
 
 
18:10 – 18:30 

 
Sophio Khundadze, Vice Rector for Quality 
Enhancement, European University 
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აბსტრაქტები/Abstracts 
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მთავარი მომხსენებლები/Keynote Speakers 
 

ონლაინ სწავლა-სწავლების გამოწვევები და მათი 

დაძლევის გზები  

დანიელა პოპა  
ტრანსილვანიის უნივერსიტეტი ბრაშოვში, რუმინეთი  
danapopa@unitbv.ro 
 
კოვიდ-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 
მოახდინა საგანმანათლებლო სისტემებზე მთელს მსოფ-
ლიოში. თითქმის ყველა ქვეყანაში, პოლიტიკის განმსა-
ზღვრელმა უწყებებმა გადაწყვიტეს გადაუდებელ ონლაინ 

სწავლებაზე გადასვლა. ასეთი ტიპის სწავლების გააზრება 
მნიშვნელოვნად მრავალფეროვანი და რეაქტიული აღმოჩნ-
და. მოხსენების მიზანია მსმენელებს გააცნოს ონლაინ სწავ-
ლების რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი: მისი ისტორია, 
ონლაინ თუ დისტანციური სწავლება, გამოწვევები და გადა-
ჭრის გზები. 

 

ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით განიხილეს ისეთი 

საკითხები, როგორიცაა, როდის შემოიღეს პირველად 

ონლიან სწავლება და როდის გახდა იგი პოპულარული. 

ხაზი გაუსვეს მნიშვნელოვან გარემოებებს, რომლებიც 

გაცილებით უფრო ადრე დაფიქსირდა, ვიდრე ინტერნეტის 

გამოგონება. გააანალიზეს განსხვავებები დისტანციურსა და 
ონლაინ სწავლებას შორის.    

 



 18 

ონლაინ სწავლების ძირითადი სარგებელია გაზრდილი 

მოქნილობა დროში, ადგილმდებარეობაში, კონტექსტში, ინ-
ფორმაციის გაზიარებაში და კროს-დისციპლინარული, 

კროს-კულტურული და/ან კროს-საუნივერსიტეტო კამპუსის 

თანამშრომლობაში. გარდა ამისა, ის უზრუნველყოფს წვდო-
მას და არის თანაბარი შესაძლებლობების მექანიზმი სტუ-
დენტებსა და მასწავლებლებს შორის, რომლებსაც შეზღუ-
დული უნარები გააჩნიათ. 

 

ონლაინ სწავლა-სწავლების გარკვეული გამოწვევებია ლიმი-
ტირებული წვდომა სანდო თუ შესაფერის ტექნოლოგიებზე 

და ინტერნეტზე. ზოგიერთ სტუდენტსა და მასწავლებელს 

შესაძლოა სართოდ არ გააჩნდეს  კლასში ტექნოლოგიების 

გამოყენების საჭირო უნარები. ასევე, სტუდენტების ჩართვა 
სასწავლო პროცესში და პედაგოგებისათვის პროგრესის მო-
ნიტორინგის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ინფორმა-
ციული გადატვირთვის თავიდან აცილება ის პრობლემური 

საკითხებია, რომლებიც წარმოიქნება დისტანციური/ონლაინ 

სწავლებისას. 

 

ამ პრობლემების შესაძლო დაძლევის გზები განხილულია 
ჰატის შეფასებასა და 800-ზე მეტ მეტა ანალიზში, რაც გან-
ხორციელდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო ეფექტური სწავ-
ლებისთვის დამახასიათებელი თვისებების მოძიება. მათ 

რიცხვს მიეკუთვნება მკაფიო ახსნა, პოზიტიური ინტერაქ-
ციები სტუდენტებსა და პროფესორებს შორის და მუდმივი 

უკუკავშირი.   
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The Challenges and Solutions of Online Teaching and 
Learning 
Daniela Popa 
Transilvania University of Brasov, Romania 
danapopa@unitbv.ro 
 
The COVID-19 pandemic affected deeply the educational systems all 
over the world. Almost in every country, policymakers decided to 
switch to online emergency mode. The way of perceiving this kind of 
teaching was extremely diverse and reactive.  
 
The presentation focuses on some of the key aspects of online 
teaching: history of online teaching; online teaching vs. remote 
teaching, the challenges and the solutions of online teaching and 
learning.  
 
The history of online teaching section includes information about 
first introduction of online education and it becoming popular. 
Important features that go back much further than just the dawn of 
the Internet are emphasized as precursors of today’s online teaching. 
The differences between remote and online learning are analysed.  
 
The key benefits of teaching online are increased flexibility of time, 
location, context, information sharing, the diverse and enriching 
experience in cross-disciplinary, cross-cultural and/or cross-campus 
collaborations. Teaching online provides access and equity being a 
mechanism for equal opportunity amongst students and teachers 
living with a disability. 
 
Certain challenges of online teaching and learning are limited access 
to reliable or appropriate technology, to the internet. Some of the 
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teachers and students may not have the necessary skills to use 
technology in classes. Also, keeping students engaged in their 
learning and enabling instructors to track progress, avoiding 
information overload are problematic issues in remote/online 
learning.  
 
Possible solutions of online teaching and learning are discussed 
starting from Hattie’s evaluation over 800 meta-analyses in search of 
some characteristics essential for efficient teaching. Some of these 
are clarity of explanations, positive interactions among students and 
professors, and students’ constant feedback.   
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კვლევაზე დაფუძნებული ინოვაციური სწავლების 

მეთოდი ბიზნესის პროგრამის სტუდენტებისათვის  

თამარ კერძაია 
ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო 
tamar.kerdzaia@unik.edu.ge  
 
კვლევის მიზანი: წინამდებარე კვლევის მიზანია ძირითადი 

გამოწვევების დადგენა და სწავლების ისეთი მეთოდის 

შექმნა, რომელიც ბიზნესის პროგრამის სტუდენტებს 

გამოუმუშავებს სტრატეგიული ანალიზის წარმოების და 
ინფორმირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ კონკურენტუნარიანს 

გახდის როგორც შიდა, ისე გარე ბაზარზე.   

 

კვლევის მეთოდოლოგია: კვლევის მთავარი მეთოდური 

ჩარჩო ემყარებოდა შემდეგ მიდგომებს:  

ხარისხობრივ მონაცემთა ანალიზი – იქნა გამოყენებული 

ინტერვიუების, ფოკუს ჯგუფებისა და შესაბამისი 

ლიტერატურის მეშვეობით მოძიებული მონაცემების 

გასაანალიზებლად;  

პირველადი და მეორადი მონაცემების შეგროვება – 

პირველადი მონაცემების შეგროვება განხორციელდა 
პირდაპირ დაინტერესებული მხარეებიდან – დამსაქ-
მებლებიდან; 

დესკრიპციული საზომი – იქნა გამოყენებული ბიზნეს 

კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი პროგრამების, მათი სასწა-
ვლო გეგმების და სწავლების მეთოდების შესასწავლად 

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. ნიმუშების 
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შეგროვების მეთოდად გამოყენებულ იქნა არაშემთხვ-
ევითი შერჩევა. კონკრეტულად, მაღალ-რეიტინგიანი 

ბიზნეს საგანმანათლებლო პროგრამები შეირჩა როგორც 

ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეებზე.  

 
წინამდებარე კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე გამო-
ყენებულ იქნა მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის 

შემდეგი მეთოდები:   

კვლევა – ინფორმაცია შეაგროვეს სტუდენტებისა და 
კურსთამთავრებულებისაგან კითხვარის გამოყენებით;  

ინტერვიუ – ფოკუს ჯგუფი – განხორციელდა მაღალი 

რგოლის მენეჯერებთან სხვადასხვა ბიზნეს სექტ-
ორებიდან;     

დაკვირვება – დაკვირვების სამიზნე იყო მაღალრეი-
ტინგიანი ბიზნეს საგანმანათლებლო პროგრამები 

ადგილობრივ და სართაშორისო დონეზე; 

ლიტერატურის მიმოხილვა – შესაბამისი სამეცნიერო 

სტატიები. 
 
ზემოაღნიშნული მონაცემების ანალიზისათვის გამოყენე-
ბულ იქნა შემდეგი მეთოდები: თემატური ანალიზი, 

კონტენტ-ანალიზი, სტატისტუკური ანალიზი. 

 
შედეგები: ზემოხსენებული პრობლემის გადასაჭრელად, 

კვლევის შედეგად შემუშავდა ინოვაციური სწავლების 

მეთოდი. შეიქმნა სპეციალური ბიზნეს ანალიზტიკური 

პლატფორმა www.ebita.ge, სადაც სტუდენტებს ეძლევათ 

საშუალება მოახდინონ ინდუსტრიული კლასიფიკაციით 

დალაგებული შესაბამისი სფეროს სტანდარტების ანალიზი  
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და განიხილონ ყველა მთავარი ფინანსური პროპორცია, 
მთლიანი მოგების პროპორციის, ვალდებულებების სტრუქ-
ტურისა და ა.შ. ჩათვლით. გარდა ამისა, სტუდენეტები 

აწარმოებენ ინდივიდუალურ და დეტალურ ფინანსურ 

ანალიზს, რაც მოიცავს სარგებლიანობას, ლიკვიდურობას, 

ეფექტიანობას, მიზნის მისაღწევ საშუალებებს, ბაზრისა და 
კაპიტალის ბიუჯეტირების პროპორციებს და ა.შ. სასწავლო 

პროცესში გამოყენებული იქნება პრაქტიკული მაგალითები 

საერთაშორისო და ქართული კომპანიებიდან. ელექტრო-
ნული პლატფორმა ემყარება ხელოვნურ ინტელექტს.  
 
დასკვნა: წარმოდგენილი კვლევა გვიჩვენებს, რომ ბიზნეს 

პროგრამების სტუდენტების სტრატეგიული ანალიზის და 
ინფორმირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების 

უნარების განსავითარებლად პედაგოგებს სჭირდებათ უფრო 

მეტად დახვეწილი სწავლების მეთოდების გამოყენება, რაც 

მათ დაეხმარება შეძლონ რეალურ ბიზნეს გარემოში საჭირო 

მონაცემთა დადგენა, შეგროვება და ანალიზი და სხვადასხვა 
ბიზნეს სექტორებში სტრატეგიული გადაწყვეტილებების 

მიღება.  
 
Research Based Innovative Teaching Method for Business 
Program Students 
Tamar Kerdzaia 
European University, Georgia 
tamar.kerdzaia@unik.edu.ge  
 
Objective: The objective of the study was to identify main 
challenges and create such a method of teaching, which would give 
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business program students practical skills to undertake strategic 
analysis and take informed business decisions and make them highly 
competitive both at the local and international markets.  
 
Methodology: The main methodological framework of research was 
based on the following approaches: 

Qualitative data analysis – data was collected by means of 
interviews with focus groups with the use of relevant literature; 
Collection of primary and secondary data – Primary data 
collection was carried out directly from stakeholders, in 
particular, employers; 
Descriptive measurement was provided to study and describe 
business degree programs, their curriculum and teaching 
methods at local and international levels. Non-random selection 
was used as the sampling method. In particular, high-ranking 
business education programs were selected both locally and 
internationally. 
 

The following methods of data collection and analysis were used for 
the purposes of the study: 

Survey – Information was collected from students and graduates 
using questionnaires; 
Interview/focus group – was conducted with top managers form 
different business sectors;  
Observation – high-rated business education programs locally 
and internationally served as the object of observation; 
Literature review – relevant scientific articles were used. 
 

To analyse the above mentioned data the following methods were 
used: thematic analysis method, content analysis method, and 
statistical analysis method. 
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Results: The innovative teaching method was developed based on 
research to solve the above mentioned problem. In particular, a 
special business analytical e-platform www.ebita.ge was created 
where students are able to analyse industry benchmarks grouped by 
industrial classification and insights about all major financial ratios, 
including, gross profit ratio, stock turnover per annum, return on 
total assets, return on equity, current ratio, liability structure, etc. 
Also, students will make individual and detailed financial analysis 
that includes profitability, liquidity, efficiency, leveraging, market 
and capital budgeting ratios. Cases from international and Georgian 
companies will be used in the teaching process. The e-platform is 
based on artificial intelligence. 
 
Conclusions: Provided research shows that in order to develop skills 
of strategic analysis and making informed business decisions of 
business program students, more sophisticated teaching methods 
should be used, which will help them in the real business 
environment to be able to identify, collect and analyse needed data 
and make strategic decisions in different business sectors. 
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მომხსენებლები/Presenters 
 

სწავლების თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდები 

სამართალში 

თათია დოლიძე 

ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო 
dolidze.tatia@eu.edu.ge  
 
სამართალი წარმოადგენს შესასწავლად ერთ-ერთ ყველაზე 

რთულ დისციპლინას. პოსტ საბჭოთა საზოგადოებაში 

გაბატონებული მოსაზრებით სამართალი გულისხმობს ნორ-
მატიული მასალის ცოდნას, რაც სრულებით არ შეესაბამება 
სიმართლეს. იურისტის პროფესიის დაუფლებისათვის 

აუცილებელია სტუდენტებისათვის სამართლებრივი აზროვ-
ნებისა და ნორმატიული მასალის ინტერპრეტაციის ხე-
ლოვნების სწავლება.  
 

სამწუხაროდ, საქართველოში, დიდი ხნის მანძილზე გა-
მოიყენებოდა სამართლის სწავლების საკმაოდ ერთ-
გვაროვანი, მოძველებული მიდგომები. მთელ რიგ შემ-
თხვევებში სამართლის სწავლება დაყვანილი გახლდათ 

ნორმატიული მასალის დაზეპირებასა და არა მის ანალიზზე. 

ნაკლებად გამოიყენებოდა სწავლების ინოვაციური მეთოდე-
ბი და არ ხდებოდა ცალკეული მეთოდოლოგიის ეფექტუ-
რობის შესწავლა. საბოლოო ჯამში ასეთმა მიდგომებმა 
საკმაოდ უარყოფითი გავლენა ჰპოვა იურისტის პროფესიის 

განვითარებაზე.  
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მოგვიანებით, საქართველოში სამართლის სკოლების 

რაოდენობის ზრდასთან ერთად, გაიზარდა კონკურენცია და 
სამართლის საგნების სწავლებაში ჩართული სპეციალის-
ტების მხრიდან დაიწყო აქტიური მუშაობა ახალი მეთოდო-
ლოგიის გამოყენებაზე. მიუხედავად ამისა, დღემდე პრობ-
ლემად რჩება ისეთი საკითხები როგორიცაა კრიტიკული, 

ანალიტიკური აზროვნების დეფიციტი, შესაბამისი პრაქ-
ტიკული უნარ ჩვევების დეფიციტი და ა.შ. ცხადია, ამ 

შემთხვევაში უმთავრეს პრობლემას სწორედ არასწორად 

შერჩეული მეთოდები წარმოადგენს. უდიდეს პრობლემას 

წარმოადგენს ისიც, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში გამო-
ყენებული მეთოდოლოგია ერთმანეთის მსგავსია, მაშინ 

როდესაც სამართლის საგნების სწავლებისას ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური მიდგომა. მაგალითად, 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილისა და სისხლის 

სამართლის პროცესის სწავლებისას შესაძლოა განსხვავებუ-
ლი მეთოდოლოგიური მიდგომა იყოს ეფექტური. სამართ-
ლის სწავლებისას გამოსაყენებელი ინოვაციური, ეფექტური 

მეთოდები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა კორონა 
ვირუსით გამოწვეული შეზღუდვების, დისტანციური, 

სწავლების ფონზე. ელექტრონულმა სწავლებამ საჭირო 

გახადა მეთოდოლოგიის მნიშვნელოვნად გადახალისება. 
 

წინამდებარე კვლევის მიზანია შეჯამებულ და გაანალი-
ზებულ იქნას სწავლების ის მეთოდოლოგია, რომელიც 

განსაკუთრებით ეფექტურია სამართლის საგნების სწავლე-
ბისას. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა: 
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 საქართველოში არსებული სამართლის სკოლების 

მიდგომები; 

 საერთაშორისო პრაქტიკის მიდგომები, სხვადასხვა 
უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილება; 

 ავტორისეული პრაქტიკა. 
 

კვლევის დასასრულს შემოთავაზებულია სამართლის საგ-
ნების სწავლებისას გამოსაყენებელი ინოვაციური სწავლების 

მეთოდები, ცალკეული სამართლის საგნების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. ასევე გაანალიზებულია საქართველოში 

ამ მხრივ გამოკვეთილი ძირითადი ხარვეზები. 

 

 
Innovative Teaching Methods in Law 
Tatia Dolidze 
European University, Georgia 
dolidze.tatia@eu.edu.ge  
 
Law is one of the hardest disciplines to study. Based on the opinion 
prevalent in the post-soviet society, law implies knowledge of 
normative material, which does not in any way correspond with the 
truth.  In order to help students master the profession of a lawyer, it 
is essential to teach them art of legal thinking and  interpreting 
normative material.  
 
Unfortunately, during a long period of time, quite homogenous and 
outdated approaches of teaching law were used in Georgia. In a 
number of cases, teaching law was brought down to memorizing 
normative material by heart rather than analyzing it. Innovative 
methods of teaching were seldom used and effective study of each 
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specific methodology was not carried out. Eventually, such methods 
made negative impact on the development of the lawyer’s profession.  
 
Later on, together with the increase of law schools in Georgia, 
competition got more enhanced and active works started on behalf of 
specialists involved in teaching law subjects to use new 
methodology. Despite this, such issues as deficit of critical and 
analytical thinking, lack of respective practical skills still remain a 
problem. Obviously, in this case incorrectly selected methods create 
a main problem. Besides, the fact that in a number of cases used 
methodology is identical also leads to a problem while when 
teaching law subjects the individual approach is the most significant.  
For example, while teaching the private part of criminal law and the 
process of criminal law various methodological approaches may 
prove to be effective. Innovative and efficient methods to be used in 
teaching law have become especially essential at the background of 
Corona pandemic. Electronic teaching made it essential to 
significantly revise methodology.  
 
The aim of this research is to summarize and analyze the 
methodology of teaching which is especially efficient while teaching 
subjects of law. The following has been studied within the scope of 
this piece of research:   
 

 Approaches of law schools in Georgia;  

 International practice approaches, experience of various foreign 
universities; 

 The author’s practice.  
 

At the end of the study, innovative methods of teaching law subjects 
are offered taking into consideration specific nature of separate law 
subjects. The existing drawbacks in Georgia have also been 
analyzed.    
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სტრუქტურირებული ზეპირი გამოცდა, როგორც 

შეფასების ეფექტური მექანიზმი ლაბორატორიული 

ფიზიოლოგიის სასწავლო ლექციებზე  

ლიფენგ უანგი  

ქსინიანგის სამედიცინო უნივერსიტეტი, ჩინეთი 
wlf4027@126.com  
 
მიზანი: ტრადიციული ზეპირი გამოცდა კრიტიკის საგნად 

გადაიქცა ობიექტურობის, ინფორმაციის სიმცირის, სტან-
დარტიზაციისა და საიმედოობის ნაკლებობის გამო. ეს შეზ-
ღუდვები შესაძლოა დავაბალანსოთ სტრუქტურირებული 

ზეპირი გამოცდების შემოღებით. აღნიშნული ტიპის გამოც-
დის გამოყენების ძალიან დაბალი სტატისტიკური მაჩვენებ-
ლი ფიქსირდება ფიზიოლოგიის ლაბორატორიულ კურსებ-
ზე. წინამდებარე კვლევის მიზანია სტრუქტურირებული 

ზეპირი გამოცდის შედეგების ზეგავლენის კვლევა ლაბორა-
ტორიულ სასწავლო სესიებზე.  

 

მეთოდები: მეორე კურსის სამედიცინო ფაკულტეტის 

სტუდენტები (N=114) დაესწრნენ 16-კვირიან ფიზიოლოგიის 

ლაბორატორიულ კურსს. მათი თავდაპირველი შეფასება 
მოახდინეს ტრადიციული ზეპირი საგამოცდო აკადემური 

სემესტრის დასაწყისში. სტუდენტების შეხედულებები 

შეფასების შესახებ გაზომეს მოდიფიცირებული სამ-ქულიანი 

ლიკერტის ტიპის შკალის კითხვარით. შემდეგ, ფაკულტე-
ტის წევრებმა მოამზადეს თემები სტრუქტურირებული 

ზეპირი გამოცდისათვის; თითოეული ლაბორატირიული 

კურსიდან შეირჩა ცხრა თემა. ფაკულტეტის წევრებმა სწორი 
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პასუხები და შეფასების კრიტერიუმები განიხილეს სტრუქ-
ტურირებული ზეპირი გამოცდის ღონისძიებამდე.  ბოლო 

ლაბორატორიული კურსიდან ერთი კვირის შემდეგ ჩატარდა 
სტრუქტურირებული ზეპირი გამოცდა თითოეული სტუ-
დენტისათვის. ისევე, როგორც ტრადიციული ზეპირი სა-
გამოცდო პროცესისათვის, სტუდენტების შეფასებები შეა-
გროვეს მოდიფიცირებული სამ-ქულიანი ლიკერტის შკალის 

კითხვარით. პირველი და ბოლო ოთხი ლაბრატორიული 

კურსიდან ასევე დაანგარიშდა საშუალო ლაბორატორიული 

საშინაო დავალების ქულა და ჩატარდა არაკომპიუტერიზე-
ბული გამოცდები ტრადიციული და სტრუქტურირებული 

გამოცდების შემდეგ.  

 

შედეგები: მიღებული შედეგები გვიჩვენებს, რომ სტრუქ-
ტურირებული ზეპირი გამოცდა უფრო მეტად მისაღებია 
სტუდენტებისათვის, ვიდრე ტრადიციული ზეპირი გამოც-
და. მნიშვნელოვანი განსხვავებები (p < 0.05) დაფიქსირდა 
დასმული შეკითხვების ერთგვაროვნებასთან, სილაბუსის 

გავლასთან და შფოთის დონეებთან დაკავშირებით. გარდა 
ამისა, სტრუქტურირებულმა ზეპირმა გამოცდამ გააუმჯო-
ბესა სტუდენტების მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი 

ლაბორატირიულ კურსებში.  

 

დასკვნა: მიგვაჩნია, რომ სტრუქტურირებული ზეპირი 

გამოცდა დამაიმედებელი ეფექტური შეფასების მექანიზმია 
ლაბორატორიულ  ფიზიოლოგიურ სასწავლო მეცადინეო-
ბებზე.  
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Structured Oral Examination as an Effective Assessment 
Tool in Lab-based Physiology Learning Sessions  
Lifeng Wang 
Xinjiang Medical University, China  
wlf4027@126.com  
  
Objective: Traditional oral examination (TOE) is criticized for the 
shortage of objectivity, standardization, and reliability. These 
perceived limitations can be mitigated by the introduction of 
structured oral examination (SOE). There is little evidence of the 
implementation of SOE in physiology laboratory courses. The 
purpose of this study was to investigate the effect of SOE in 
laboratory-based learning sessions. 
  
Methods: Second-year medical students (n=114) attended a 16-wk 
physiology laboratory course. They were initially assessed by TOE 
in the middle of the academic term. The students’ perspectives on 
this assessment were measured by a modified three-point Likert-type 
scale questionnaire. Following this, faculty members prepared topics 
for SOE; nine topics were included from each laboratory course. The 
correct answers and scoring criteria were discussed among the 
faculty before the SOE event. One week after the last laboratory 
course, SOE was carried out for each student. As with the TOE 
process, student feedback was collected via a modified three-point 
Likert type scale questionnaire. The mean laboratory homework 
score from the first four and last four laboratory courses was also 
calculated. Paper exams were also conducted after TOE and SOE.  
 
Results: The results show that SOE is more acceptable to students 
than TOE. Significant differences (p < 0.05) were observed in terms 
of uniformity of questions asked, syllabus coverage, and anxiety 
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levels. In addition, SOE improved students’ performance in the 
laboratory course explored here. 
  
Conclusion: We contend that SOE shows promise as an effective 
assessment tool in laboratory-based physiology learning sessions.  
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ტექნოლოგიების გამოყენება ჟურნალისტიკის სფეროს 
სალექციო კურსებში  
ია მახარაძე  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ), 
საქართველო 
i.makharadze@seu.edu.ge  
 
დღეს, საზოგადოების მედია გააქტიურების პირობებში, 

მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ ჟურნალისტიკის სფე-
როში სტუდენტების მედია საშუალებებისადმი გონივ-
რულად კრიტიკული დამოკიდბულების, ჯანსაღი აღქმისა 
და ინფორმაციის შეფასების ფორმირებას. ჟურნალისტიკის 

განათლების სფეროში ინტერნეტ სერვისების ათვისება და 
სწავლების პროცესში დანერგვა/გამოყენება ხარისხიანი 

მულტიმედია ჟურნალისტებისა მომზადების გარანტია.  
 

შემოთავაზებულ კვლევაში წარმოდგენილია საქართველოსა 
და დასავლეთის ქვეყნების საგანმანათლებლო სისტემაში 

ჟურნალისტიკის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლე-
მები.  კვლევების საფუძველზე, განხილულია სტუდენტების 

პროფესიულ კომპეტენციებზე  საუნივერსიტეტო სივრცის, 

საგანმანათლებლო პროგრამების, სალექციო კურსების   

გავლენის ფაქტორები, განსაზღვრულია სასწავლო  საქმიანო-
ბაში ახალი მედია მეთოდების გამოყენების შესაძლებლო-
ბანი, დამუშავებულია მისაღწევი კომპეტენციები და ახალი 

ტექნოლოგიები, მითითებულია ლექტორის საქმიანობის 

ფორმები და მეთოდები. 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ჟურნა-
ლისტიკის მიმართულების დარგობრივ სალექციო კურსებ-
ში  ჩართული ინფორმაციული ტექნოლოგიები უნდა იძლე-
ოდეს სტუდენტებისთვის შესაძლებლობებს შექმნან, შეინა-
ხონ, გადაამუშავონ ინფორმაცია და ეფექტიანად წარუდ-
გინონ ის ლექტორებს; განსაზღვრონ სოციალური არხების 

საშუალებით ინფორმაციის მოპოვების, დამუშავებისა და 
გადამოწმების ტექნიკების ცოდნა; განიხილონ ახალი მედიის 

პრინციპები და მობილური ჟურნალიტიკის, სოციალური 

მედიის ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობები. 
 
სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე დისციპლინებში 

ერთვება მოდიფიცირებული შინაარსის მასალებისა და ახა-
ლი ტექნოლოგიების შესწავლა და გამოყენება. დღეს მულ-
ტიმედიურ ტექნოლოგიების პროდუქტს ყველაზე ფართოდ 

იყენებენ  სწორედ ჟურნალისტიკის  სწავლების ფორმატში.  

უნივერსიტეტის საკლასო ოთახებიდან დაწყებული, 

დისტანციური სწავლების ფორმატით დამთავრებული.  

 
 
Application of Technology in Journalism Courses 
Ia Makharadze 
Georgian National University (SEU), Georgia 
i.makharadze@seu.edu.ge  
 

Today, when society is actively using media, it is important to promote 
the formation of reasonably critical attitudes, sound perceptions and 
evaluation of information among students of journalism. Acquisition of 
the Internet services in the field of journalism education and their 
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introduction/use in the teaching process is a guarantee of preparing 
quality multimedia journalists. 
 
The proposed study presents the problems related to the teaching of 
journalism in the educational system of Georgia and Western countries. 
Based on the research, the factors influencing the university space, 
educational programs, lecture courses on students' professional 
competencies are discussed; the possibilities of using new media 
methods in educational activities are defined; achievable competencies 
and new technologies are developed; the forms and methods of lecturer 
activities are indicated. 
 
The information technologies involved in the courses at higher 
education institutions in the field of journalism should enable 
students to create, store, process information and effectively present 
it to lecturers; demonstrate knowledge of information retrieval, 
processing and verification techniques through social channels; 
discuss new media principles and opportunities for effective use of 
mobile journalism and social media. 
 
It is under these circumstances that the study and application of 
modified content materials and new technologies is being applied to 
the disciplines. Today, the product of multimedia technologies is 
most widely used in the format of teaching journalism, starting with 
the university classrooms, ending with the distance learning format. 
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ონლაინ სწავლების გამოყენების ქცევითი მიზანი 

COVID-19-ის დროს: ტექნოლოგიების მიმღებლობის 

მოდელის ანალიზი  

შამიმ აჰმედ ხანი 

მონაშის უნივერსიტეტი, მალაიზია 
shamim.khan@monash.edu 
  

მოჰამედ ზაინუდინ 

პუტრას უნივერსიტეტი, მალაიზია  
mohammad.msc_hp17@grad.putrabs.edu.my 
  

მანსუნ მაჰი 
მალაიას უნივერსიტეტი, მალაიზია 
masnunmahi@um.edu.my  
 

იშტიაქ არიფ  

პუტრას უნივერსიტეტი, მალაიზია 
ishtiaque.phd_mkt18@grad.putrabs.edu.my 
  
  

მიზანი: მრავალ უნივერსიტეტში სწავლება ონლაინ რეჟიმში 
მიმდინარეობს კოვიდ-19 პანდემიის განმავლობაში. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ და გამო-
ვიკვლიოთ ის ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ 

უნივერსიტეტის სტუდენტების ქცევით განზრახვაზე 
გამოყენონ ონლაინ სწავლება ფორმალური საგანმანათ-
ლებლო მიზნებისათვის. წინამდებარე ნაშრომის მიზანია იმ 

ფაქტორების გამოკვლევა, რომელთა მეშვეობითაც ხდება 
ონლაინ სწავლების გამოყენების ქცევითი განზრახვების 
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წინასწარ განჭვრეტა კოვიდ-19-ს დროს ბანგლადეშისა და 
მალაიზიას უნივერსიტეტებში.  

 

მეთოდები: მონაცემების შეგროვება მონაწილე უნივერ-
სიტეტის სტუდენტებთან ონლაინ კითხვარის გაზიარების 
მეშვეობით განხორციელდა. პანდემიის დროს სტუდენტების 
ონლაინ სწავლების საჭიროებისა და გამოყენების აღქმის, და 
აგრეთვე სტუდენტთა ონლაინ სწავლების გამოყენების 
ქცევით განზრახვაზე ინფორმაციის მოპოვების მიზნით 
შემუშავებული იყო კითხვარი Technology Acceptance Model 

(TAM) მოდელის მიხედვით. ოცდათხუთმეტი კითხვისაგან 

შემდგარი კითხვარის მეშვეობით მოგროვდა ინფორმაცია 
რესპონდენტების მახასიათებლებზე და მათ აღქმაზე ისეთ 

გარე ფაქტორებთან მიმართებაში, როგორიცაა, სუბიექტური 

ნორმა, ტექნიკური კომპეტენცია და ინტერნეტთან წვდომა. 
სტრუქტურული განტოლების მოდელირების მეთოდი იქნა 
გამოყენებული პასუხების გასაანალიზებლად  და ქცევითი 

განზრახვის პროცესის ასახსნელად. 

 

შედეგები: საერთო ჯამში, შედეგები ადასტურებს, რომ TAM 

ტიპის შემოთავაზებული მოდელი წარმატებით აღწერს იმ 

ფაქტორებს, რომლებიც წინასწარმეტყველებენ ქცევით გან-
ზრახვას იმისათვის, რომ ონლაინ სწავლება გამოიყენონ 

ბანგლადეშისა და მალაიზიის უნივერსიტეტის სტუდენტებ-
თან პანდემიის პერიოდში. უფრო კონკრეტულად კი, კვლევა 
ადასტურებს არსებით კავშირს გარე ფაქტორებსა და ონლაინ 

სწავლების აღქმულ გამოსადეგობასა და გარე ფაქტრებს და 
ასეთი ტიპის სწავლების აღქმულ მარტივ გამოყენებას შორის 

კავშირს. შედეგები ასევე ადასტურებს მნიშვნელოვან კავ-
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შირს თავდაპირველი TAM-ის  ძირითად ცვლადებსა და კონ-
კრეტულად, აღქმულ გამოსადეგობას შორის მნიშვნელოვან 

კავშირს.  

 
დასკვნები: აღნიშნული კვლევა ერთ-ერთი იმ მცირეთაგანია, 
რომელიც იყენებს TAM-ს და გარე ფაქტორების მეშვეობით 

ხდება უნივერსიტეტის სტუდენტების ქცევითი განზრახვის 

ეფექტურად განჭვრეტა ონლაინ სწავლების გამოყენების 

კუთხით კოვიდ-19 პანდემიის დროს ბანგლადეშსა და მა-
ლაიზიაში. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვნად ეხმაურება 
ტექნოლოგიების მიღების სამომავლო კვლევებს და პოლი-
ტიკის შემქმნელებს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა-
თვის ეფექტური ონლაინ სასწავლო სისტემის შექმნის 

შესახებ.  

 
 
 
Behavioral Intention to Use Online Learning during 
COVID-19: an Analysis of the Technology Acceptance 
Model  
Shamim Ahmed Khan  
Monash University Malaysia, Malaysia  
shamim.khan@monash.edu  
 
Mohammad Zainuddin  
University Putra Malaysia, Malaysia  
mohammad.msc_hp17@grad.putrabs.edu.my 
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Masnun Mahi  
University of Malaya, Malaysia  
masnunmahi@um.edu.my  
 
Ishtiaque Arif  
University Putra Malaysia, Malaysia  
ishtiaque.phd_mkt18@grad.putrabs.edu.my    
 
Objectives: Many universities are conducting classes online during 
the current COVID-19 pandemic. The factors that affect university 
students’ behavioral intention to use online learning for formal 
educational purposes are thus worthy of study. Yet little research has 
been done so far to verify this behavioral intention process. The 
purpose of this paper is to explore factors predicting behavioral 
intention to use online learning during COVID-19 among university 
students in Bangladesh and Malaysia.   
 
Methods: The study was conducted through an online survey with 
participating university students. In order to collect information 
about respondents’ perception on usefulness and ease of use of 
online learning as well as their behavioral intention to use the 
learning during the pandemic, a questionnaire was designed based on 
the Technology Acceptance Model (TAM). The questionnaire which 
consisted of 35 items also collected information about respondents’ 
characteristics and their perception on such external factors as 
subjective norm, tech competency and internet accessibility. The 
structural equation modeling technique was employed to analyze the 
responses and explain the behavioral intention process.  
 
Results: Overall, the results show that the TAM-based proposed 
model successfully explains factors predicting behavioral intention to 
use online learning among Bangladeshi and Malaysian university 
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students during the pandemic. More specifically, the study reports 
significant relationships between external factors and perceived 
usefulness of online learning and between external factors and 
perceived ease of use of such learning. The findings also confirm the 
significant relationships among core variables of original TAM, viz., 
perceived usefulness, perceived ease of use and behavioral intention.   
  
Conclusions: This study is one of the very few that uses the TAM 
model with external factors to effectively predict university students’ 
behavioral intention to use online learning during COVID-19, 
particularly in the context of Bangladesh and Malaysia. The study 
results have significant implications for future research on 
technology acceptance as well as for policymakers on effective 
designing of online learning system for educational institutions.  
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დისტანციური სწავლება 
დარეჯან  ჩხიროძე 

ქუთაისის  უნივერსიტეტი, საქართველო 
darejan.chkhirodze@unik.edu.ge 
 
ქვეყანაში არსებული COVID-19-ის ეპიდემიის გავრცე-
ლებასთან  დაკავშირებით  და  არსებული  და  მოსალოდ-
ნელი  შედეგების  გათვალისწინებით, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში 2020 წლის 4 მარტიდან შეჩერდა სასწავ-
ლო პროცესი, დაიწყო მზადება ონლაინ სწავლების 

ფორმატზე გადასასვლელად.  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები სასწავლო 

პროცესს ახორციელებენ დისტანციურ რეჟიმში სხვადასხვა 
მეთოდებით. სასწავლო პროცესის ელექტრონულ რეჟიმში 

წარმართვისათვის გამოყენებულია ტექნოლოგიური პლატ-
ფორმები, ძირითადად: Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google 

Classroom. შემუშავდა გზამკვლევები, ვიდეო-ინსტრუქციები, 

გაიმართა ტრენინგები სტუდენტებისთვის და პერსონალის-
თვის. მოხდა სასწავლო გეგმების მოდიფიცირება, გადაიხედა 
სწავლების მეთოდები და შეფასების სისტემები. ქუთაისის  

უნივერსიტემა მოახდინა იმ სტუდენტების იდენტიფიცი-
რება, რომლებიც დარჩნენ ელექტრონული სწავლების მიღმა. 
სტუდენტთა ნაწილისთვის უნივერსიტეტებმა შეიმუშავეს 

ინდივიდულური სასწავლო გეგმები. 

 

დისტანციური  სწავლება  ტრადიციულ  სწავლებასთან  შე-
დარებით გარკვეული სირთულეებით  ხასიათდება,  მა-
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გალითად,  ლექტორსა  და  სტუდენტს  შორის  ნაკლები  

კომუნიკაცია  და  სხვა. 
 

დისტანციურ  სწავლებაზე  გადასვლამ  მოითხოვა  სწავ-
ლების  განსხვავებული  მეთოდების   გამოყენება, ამათგან  

მნიშვნელოვანია: 
 

 სინქრონული ონლაინ სწავლება 
 ასინქრონული ონლაინ სწავლება 
 თანამშრომლობითი ონლაინ სწავლება 
 ინტერაქციულიიული ონლაინ  სწავლება   

 

სასწავლო კურსზე „ეკოლოგია  და  მდგრადი  განვითარება“ 
ტრადიციული  სწავლებისას გამოყენებული მეთოდები 
შეიზღუდა დისტანციური სწავლების  შემთხვევაში. თუმცა 
აღსანიშნავნია, რომ ინტერაქციული ონლაინ სწავლება  
საშუალებას იძლევა ლექტორსა და სტუდენტს გამგზავნი–

მიმღების პროცესისას  შეიქმნას  ეფექტური  საკომუნიკაციო 
გზები, რაც,  თავის მხრივ, შესაძლებლობას  იძლევა სწავლა-
სწავლება  უფრო  შემოქმედებითი  გახადოს  სასურველი  

ცვლილებების  შეტანით. 
 
სალექციო კურსში ასევე აქტიურად უნდა გამოიყენებოდეს 
დემონსტრირების მეთოდი, ინფორმაციის ვიზუალურად 
წარდგენას სხვადასხვა მოდიფიკაციით, ფერადი სადემონ-
სტრაციო მასალის მომზადებით და მასალების განთავსებით 
ეკრანის წინ მონაწილეთა ზურგს უკან სივრცეში, რის 
დახმარებითაც მრავალფეროვნდება ლექტორისა და სტუ-
დენტის სალექციო დახშული სივრცე, იზრდება  ლექციის  
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ეფექტურობა,  თავიდან  არის  აცილებული  „ინტელექტუა-
ლური  დაღლა“. 
 
 
Distance Learning  
Darejan Chkhirodze 
Kutaisi University, Georgia  
darejan.chkhirodze@unik.edu.ge 
 
Taking into consideration COVID-19 pandemic in the country and 
the exiting and expected outcomes, the study process at educational 
establishments was suspended from March 4, 2020 and preparations 
started for moving to the online mode of teaching.  
 
Higher education institutions are carrying out the academic process 
in the distance mode using such main technological platforms as 
Zoom, Microsoft Teams, Moodle, and Google Classroom. 
Guidelines and video instructions have been developed, training 
sessions have been organized for the students and staff of Georgian 
HEIs. Besides, teaching plans have been modified, methods and 
assessment systems revisited. Kutaisi University identified those 
students who were left beyond electronic learning. Universities 
developed individual learning plans for the students who did not 
have access to the Internet.     
 
Compared with traditional teaching, distance teaching is 
characterized by certain challenges, e.g. less communication between 
students and lecturers. Moving to distance teaching required 
application of different methods, with synchronous, asynchronous, 
cooperative and interactive online ways of teaching being the most 
important among them.  
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The methods used in traditional teaching in the course “Ecology and 
Sustainable Development” were limited to distance learning. It 
should be noted, however, that interactive online learning allows the 
lecturer and the student to create effective communication channels 
during the sender-receiver process, which in turn enables the learner 
to become more creative by making the desired changes. 
 
The lecture course should also actively use the method of 
demonstration, visual presentation of information in various 
modifications, preparation of colorful demonstration materials and 
placement of materials in front of the screen, with the help of which 
the lecture is diversified, the effectiveness of the lecture is increased, 
and “intellectual fatigue” is avoided. 
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უმაღლესი განათლების მომავალი – როგორი იქნება 
სწავლა ტექნოლოგიების გამოყენებით 

ლელა აბდუშელიშვილი 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 
საქართველო 
ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო 
lelaabdushelishvili@hotmail.com 
 
ტექნოლოგიური ინოვაციები ცვლიან უნივერსიტეტების 

სწავლების მეთოდებს და სტუდენტების მიერ მასალის 

ათვისების პრინციპებს. ისეთი აკადემიური დაწესებულებე-
ბისათვის, რომელთა ვალდებულებაა სტუდენტების ცოდ-
ნით აღჭურვა იმისათვის, რომ ისინი დღევანდელი ცოდნის 

ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანები იყვნენ, შე-
საძლებლობები ამოუწურავია. დისტანციური განათლება, 
დახვეწილი სწავლის მართვის სისტემები და კვლევით 

პროექტებში პარტნიორობა მსოფლიოს მასშტაბით, ის 

გარკვეული სახის ტრანსფორმაციული სარგებელია, 
რომლებსაც უნივერსიტეტები იყენებენ. 

 

ტექნოლოგიები ახდენდნენ და კვლავაც მოახდენენ მნი-
შვნელოვან ზეგავლენას უმაღლეს განათლებაზე, ხოლო 

ტექნოლოგიური ინოვაცია დიდ ზეგავლენას მოახდენს 

სწავლების მეთოდიკაზე. ონლიან სწავლება მნიშნელოვანია 
ამ მისიის წარმატებისათვის და ონლაინ განათლებაზე ისეთი 

ადამიანების წვდომისათვის,  რომლებიც სხვა შემთხვევაში 

ამ შესაძლებლობას მოკლებული იყვნენ. ტექნოლოგიებს 
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ნამდვილად უდიდესი დადებითი ზეგავლენა აქვთ უნი-
ვერსიტეტებზე.  

 

უმაღლესი განათლება პასუხობს გლობალიზაციას. დის-
ტანციური განათლება სულ უფრო გლობალურ მასშტაბებს 

იჩენს. ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მულტი-მოდა-
ლური სწავლება ვაწარმოოთ, მოდიფიკაციები შევიტანოთ 

სასწავლო პროგრემაბში და შევქმნათ ონლიან სწავლების და 
თანამშრომლობის მდიდარი ფორმები. დახვეწილი სწავლის 

მართვის სისტემები და ვიდეო და პრეზენტაციის სხავადა-
სხვა მექნიაზმები იმ ინოვაციათა სიაშია, რომლებიც მო-
მავალში მნიშვნელოვან ზეგავლენას იქონიებენ აკადემიურ 

გამოცდილებაზე.   

 

დღესდღეობით სწავლება უფრო მეტად შედეგებზე და სტუ-
დენტზე ორიენტირებული გახდა. მასწავლებლები მასალის 

მექნიკური დამახსოვრების მაგივრად მეტად ამახვილებენ 

ყურადღებას მიღებული ცოდნის გამოყენებაზე კონკრეტუ-
ლი პრობლემების ამოსახსნელად. სტუდენტებს უნდა ვაგრ-
ძნობინოთ, რომ ისინი თვითონ სახავენ მიზნებს საკუთარი 

აკადემიური განვითარების პროცესში. პროფესორის როლია 
ჩვეულებრივი მასწავლებლის საფეხურიდან გადაინაცვლოს 

მენტორის საფეხურზე. საშინაო დავალებები, ტესტები და 
პროექტები ისე უნდა მოვამზადოთ, რომ  მათ შესრულებას 

სტუდენტის მხრიდან დასჭირდეს არსებითად გააზრება. 
ამგვარი მიდგომა უდიდეს პოტენციალს სთავაზობს განა-
თლების ხარსიხის განვითარების კუთხით. შესაძლებლო-
ბების საინტერესო დიაპაზონი მოიაზრება იმასთან მიმარ-
თებაში, თუ როგორ ზეგავლენას მოახდენს ტექნოლოგიები 
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სამომავლო აკადემიურ შეთავაზებებზე, ინოვაციურ კვლევა-
ზე ფაკულტეტის მასშტაბით, სტუდენტების ჩართულობაზე 

და აკადემიური თანამშრომლობის მისწრაფებაზე. სწრაფი 

ტექნოლოგიური ცვლილებები შეცვლიან მომავლის მუშაკე-
ბის უნარებს და მათ მიდგომას ზოგადად სამუშაოსადმი. 

შედეგად კი, მსოფლიო საზოგადოებებს მოუწევთ იფიქრონ 

იმაზე, თუ როგორ მოახდინონ ამ ახალ შესაძლებლობათა 
მაქსიმალური გამოყენება და, შესაბამისად, გლობალურ 

ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება.  
 

ამდენად, სტატია გვთავაზობს პრაქტიკულ რჩევებს და 
აქტივობებს ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით 

სტუდენტების ცოდნის გაღრმავებისა და უნარების განვითა-
რებისათის სხვადასხვა დისციპლინებში და ამით ხარის-
ხიანი განათლების უზრუნველყოფას.  
 
 
The Future of Higher Education – How Technology will 
Shape the Learning  
Lela Abdushelishvili 
International Black Sea University, Georgia 
European University, Georgia 
lelaabdushelishvili@hotmail.com 
 
Technological innovation is changing the way universities teach and 
students learn. For academic institutions, charged with equipping 
graduates to compete in today’s knowledge economy, the 
possibilities are great. Distance education, sophisticated learning-
management systems and the opportunity to collaborate with 
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research partners from around the world are just some of the 
transformational benefits that universities are embracing. 
 
Technology has had and will have a significant impact on higher 
education and technological innovation will have a major influence 
on teaching methodologies. Online learning is key to advancing the 
mission, placing advanced education within reach of people who 
might otherwise not be able to access it. Technology indeed has a 
largely positive impact on universities.  
 
Higher education is responding to globalization. Distance education 
is becoming increasingly global. Technology is enabling multi-modal 
teaching, changing curricula and creating rich forms of online 
research and collaboration. Sophisticated learning-management 
systems and enhanced with video and presentation tools are among 
other innovations that are likely to have a profound effect on the 
academic experience.  
 
Teaching has become more outcome-based and student-centered. 
Instead of focusing on memorization of material by their students, 
instructors focus on the application of knowledge to particular 
problems. Students need to feel that they can plot their own academic 
path. The professor’s role is evolving from instructor to mentor. 
Homework, quizzes and projects should be designed in such a way as 
to require genuine thoughtfulness on the part of the student. That 
paradigm shift offers enormous potential for advancing educational 
quality. An interesting range of possibilities is foreseen regarding 
how technology is most likely to affect future academic offerings, 
encouraged by innovative faculty research, student engagement and 
the pursuit of academic collaboration. Sweeping technological 
changes will effectively change the skill-sets of the future workforce, 
as well as its approach to work in general. As a result, societies 
around the world will need to consider how to make the most of 
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these new opportunities and thus ensure that they remain competitive 
in the global marketplace.   
 
Thus, the presentation will offer a number of practical tips and 
activities about how to use technology to enhance knowledge and 
develop skills of students in a number of disciplines and ensure 
quality education.   
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ტრადიციული განათლება და დისტანციური სწავლება 
მაკა მანწკავა 
ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო 
maia.mantskava@eu.edu.ge 
 

ნათია ჯოჯუა 
ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო 
jojua.natia@eu.edu.ge  
 
COVID-19-ით გამოწვეულ პანდემიის ფონზე კაცობრიობა 
დადგა განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე. დაგეგ-
მარების და პროცესების წარმართვის ცვლილებები შეეხო 

ყველა დარგს და სფეროს. განათლების სფერომ დროულად 

და სწრაფად აუწყო ფეხი განსაკუთრებულ მოთხოვნილე-
ბებს. საქართველოში ევროპის უნივერსიტეტის სამედიცინო 

სკოლა იდგა ამ პროცესების ავანგარდში. მედიცინის სწავ-
ლება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ რეგულირე-
ბად სფეროს, და ამ სფეროში დასაქმებული სპეციალისტები 

ვალდებულნი ვართ განსაკურებულად სწრაფად ვუპასუხოთ 

გამოწვევებს. ასე მოხდა, როცა 2020 წლის 11 მარტს, გამო-
ცხადდა საქართველოს ტერიტორიაზე საყოველთაო შე-
ზღუდვები. ევროპის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის 

საგანმანათლებლო სექტორის წამომადგენლები მობილიზდ-
ნენ და ტრადიციული სწავლებიდან გადავიდნენ დისტან-
ციურ ფორმატზე. 

 

თეზისში აღწერილია ჩვენს მიერ ჩატარებული კონკრეტული 

კვლევის შედეგები. 
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ადრე,  პანდემიამდე, პროცენტული განაწილება დისტან-
ციურ  და ტრადიციულ სწავლების ფორმებს შორის იყო 

ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებული. ეს განაწილება  
შეიცვალა, რაც არ იყო ნებაყოფლობითი და წინასწარ 

დეკლარირებული. ავტორების თვალთახედვით, 2019-2020 

სასწავლო  წლების გაზაფხულის სემესტრის პირველი ორი 

კვირა იყო ძნელი ზუსტად იმიტომ, რომ წინასწარი 

ინფორმირების გარეშე განხორციელდა ე.წ. სწავლების 

ფორმატს შორის ცვლილებები, ანუ ტრადიციულიდან მოს-
წავლე ახალგაზრდებს და პროფესორ/პედაგოგებს მოუწიათ 

ტრადიციული ფორმის ნაცვლათ ჩართულიყვნენ დისტან-
ციურ სწავლებაში.  
 
რიგ ქვეყნებში არსებობს დისტანციური სწავლების გამო-
ცდილება. თუმცა, ჩვენ ქვეყანაში გასული საუკუნის 

საგანმანათლებლო პოლიტიკა არ ეთანხმებოდა ასეთ მიდგო-
მებს. ამიტომ განსაკუთრებულად სასიხარულოა, რომ საქარ-
თველოს მთავრობის ხელშეწყობით დაინერგა ეს რეფორმა 
და ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისათვის შესაძლე-
ბელი გახდა სწავლების გაგრძელება. ევროპის უნივერსი-
ტეტმა შეუფერხებლად შეასრულა ყველა რეკომენდაცია და 
დაიწყო დისტანციური სწავლება კომბინირებული მეთოდე-
ბით (Moodle, Zoom, Google drive, Youtube, etc.).  
 
კვლევის ფარგლებში ჩვენს მიერ შეფასდა და განისაზღვრა 
ე.წ. კომფორტის მაჩვენებელი, სტუდენტის სიმპატია 
სასწავლო საგნის და მასწავლების მიმართ ტრადიციული და 
არატრადიციული სწავლების დროს. აღმოჩნდა, რომ 7 

შეხვედრა საკმარისია იმისათვის, რომ სიმპატიის მაჩვენებ-
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ლების და კომფორტის მაჩვენებლების დონე დისტანციური 

სწავლების დროს მიუახლოვდეს ანალოგიურ მაჩვენებლებს 
ტრადიციული სწავლების ფონზე. კვლევა განხორციელდა 
ორიგინალური სკალირების მეთოდით. შედეგები განსა-
კუთრებულად მნიშნელოვანია ამჟამად, როდესაც გრძელ-
დება დისტანციური სწავლება. ჩვენ მიერ მიღებული შედეგე-
ბის და დასკვნების მნიშვნელობა გაიზრდება სამომავლო-
დაც, როდესაც დისტანციური სწავლების მოდელი კიდევ 

უფრო დაიხვეწება,  დამკვიდრდება და გახდება სწავლა-
სწავლების დამოუკიდებელი მიმართულება.  
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Traditional Education and Distance Teaching  
Maka Mantskava  
European University, Georgia  
maia.mantskava@eu.edu.ge 
 
Natia Jojua 
European University, Georgia  
jojua.natia@eu.edu.ge  
 
At the background of COVID-19 pandemic, humanity is facing 
special challenges. Changes in planning and managing processes 
applied to every field and sphere. The educational sphere responded 
to the existing situation in a timely and fast manner. The medical 
school of the European University in Georgia was in the avant-garde 
of these processes. Teaching medicine is one of the most difficult 
regulated fields and the specialists employed in it are obliged to 
respond especially rapidly to the challenges. This was indeed the 
case on March 11, 2020 when universal restrictions were announced 
on the whole territory of Georgia. Representatives of the educational 
sector of the European University got mobilized effectively and 
moved from the traditional teaching mode to the distance teaching 
mode. The abstract describes results of the specific survey conducted 
by us.    
 
Early on, before the pandemic, the percentage distribution among 
distance and traditional forms of teaching was significantly different. 
The distribution changed; it was not voluntary and declared in 
advance. In the authors’ opinion, first two weeks of spring semester 
of 2019-2020 academic year were extremely hard since the so-called 
inter-format changes of teaching was implemented without prior 
notice, i.e. students/trainees as well as professors/teachers had to 
move from traditional forms and get involved in distance learning. In 



 55 

a number of countries there is distance learning experience. 
However, the educational policy of the previous century in our 
country did not match such approaches. 
 
Therefore, it is an especially pleasant aspect that the government of 
Georgia supported this reform, and Georgian and foreign students 
were able to continue their studies. European University met all the 
recommendations successfully and started distance learning using 
combined methods (Moodle, Zoom, Google drive, Youtube, etc.).  
 
Within the scope of the survey we assessed and defined the so-called 
comform indicator, students’ sympathy towards the subject and the 
teacher during traditional and non-traditional modes of teaching. It 
appeared that 7 meetings were enough for making sure that during 
distance teaching the levels of sympathy and comfort indicators got 
almost equal to similar indicators during traditional teaching. 
Research was carried out using the original scaling methods. 
Findings are especially significant these days when distance learning 
continues. The importance of outcomes and conclusions obtained by 
us will increase in the future when the model of distance teaching 
becomes more defined, gets established and formulated as the 
independent direction of teaching and learning.  
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შეფასების ინოვაციური მეთოდები 

რუსუდან გოგოხია  
ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო 
gogokhia.rusudan@eu.edu.ge  
 
შეფასების ფუნქციაა მართოს სწავლა-სწავლების ხარისხი, 

რაც, ერთის მხრივ, გულისხმობს იმას, რომ უნდა 
გაუმჯობესდეს სწავლის ხარისხი, ხოლო მეორეს მხრივ, 

მოხდეს სწავლის კონტროლი.  

 

ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სასწავლო პროცესს, 

ხოლო ხარისხის მართვა/კონტროლი – სწავლის შედეგებს.  

შეფასების პროცესი დიდ გავლენას ახდენს სწავლის პორ-
ცესზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კარგად გაიწეროს 

სწავლის შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები. ამ 

შემთხვევაში, სწავლის შედეგები პირდაპირ კავშირშია 
მოსწავლეთა რეალურ ცოდნასა და უნარებთან.   უნიფიცი-
რებულ სტანდარტებზე დაფუძნებული შეფასება აუცი-
ლებელია. იგი ხორციელდება სილაბუსის მიხედვით.  

 

არსებობს შეფასების ექვსი ძირითადი პრინციპი, რომლებიც 

ნებისმიერი შეფასების პროცესში უნდა დავიცვათ: ვალი-
დურობა, სანდოობა, მოქნილობა, სიმარტივე, გამჭვირვა-
ლობა და სამართლიანობა/ობიექტურობა. შეფასების მექანი-
ზმების შერჩევამდე ერთი ან ორი სწავლის შედეგისათვის 

აუცილებელია განვსაზღვროთ ის მიმართულება, რომლის-
კენაც შეფასება ხორციელდება.  
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შეფასების მიმართულებებია: პროცესის დაკვირვება, შე-
დეგების შეფასება და კვლევა. შეფასება ხორციელდება რამ-
დენიმე მიზნით: შესაფასებელი ადამიანის ძლიერი და 
სუსტი მხარეების დასაგენად – დიაგნოსტიკური შეფასება; 
შემდგომი სწავლის დაგეგმვის ფასილიტირება შესაფასე-
ბელი ადამიანისთვის უკუკავშირის მეშვეობით;   ინდივი-
დუალური მიღწევების შეფასება – შემაჯამებელი შეფასება; 
შემფასებლის დახმარება შემდგომი კარიერული ზრდის 

დასაგეგმავად; შეფასების ობიექტი ადამიანისათვის ინფორ-
მაციის გადაცემა შემდგომი ტრეინინგისა და პროფესული 

განვითარებისათვის.  

 

აკადემიური მიღწევების შეფასება უნდა იყოს ხშირი და 
მრავალფეროვანი იმისათვის, რომ მან სტუდენტების 

მრავალმხრივ განვითარებაში წვლილი შეიტანოს. ასეთ 

განვითარებას ესაჭიროება სტუდენტების შეფასება სხვა-
დასხვა კრიტერიუმების გამოყენებით და მრავალფეროვანი 

სავარჯიშოები, რომელთა მეშვეობითაც სტუდენტები 

შეძლებენ გამოავლინონ არა მარტო ცოდნა არამედ 

მრავალფეროვანი უნარები და აზროვნების სხვადასხვა 
ფორმები. 
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Innovative Methods of Assessment 
Rusudan Gogokhia 
European University, Georgia 
gogokhia.rusudan@eu.edu.ge   

 
The purpose of assessment is to manage the quality of teaching and 
learning, which means, on the one hand, improving the quality of 
learning, on the other hand, controlling the quality of learning. 
Quality improvement is related to the learning process, while quality 
control is related to the learning outcome. The assessment process 
has an impact on the learning process. It is especially important to 
write well the learning outcomes and assessment criteria. In this case, 
the learning outcomes will be in line with the students' real 
knowledge and skills. Assessment based on uniform standards is 
essential. The assessment is carried out according to the syllabus.  
 
There are six basic principles of assessment that must be followed in any 
assessment process: Validity; credibility; flexibility; simplicity; 
transparency; impartiality and fairness/objectivity. Before selecting 
assessment tools for one or more learning outcomes, it is necessary to 
determine the direction in which the assessment is carried out. The 
directions of assessment are: process observation, assessment of the 
result and survey.  
 
The assessment has several purposes: Identify the strengths and 
weaknesses of the person being evaluated – diagnostic evaluation; 
Facilitate further learning planning for the person being assessed 
through feedback; Assessment of individual achievements – summative 
assessment; Assisting the appraiser in planning further career growth; 
Providing information to the person being assessed for further training 
and professional development.  
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Assessment of academic achievement should be frequent and 
multifaceted in order for it to contribute to the multifaceted 
development of students. Providing multifaceted development 
requires the assessment of students using a variety of criteria and a 
variety of activities which will enable students to demonstrate not 
only knowledge but also a wide range of skills and different forms of 
thinking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

ელექტრონული სწავლება ქიმიაში – მარილთა 
ჰიდროლიზი 

ჟუჟუნა პეტრიაშვილი  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 
guguna_petro@yahoo.com      
 

დავით სონღულაშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 
Songul.david@gmail.com 
     

რევაზ კლდიაშვილი     

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 
rezo.kldiashvili@yahoo.com   
  
ჩვენი მიზანია ქართული ინტერფეისის მქონე პრაქტიკული 

და ლაბორატორიული ვირტუალური სასწავლო რესურსის 

შექმნა და მისი გამოყენება საშუალო სკოლების მოსწავლე-
ებისა და უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის 

საფეხურის სტუდენტებისათვის ქიმიის სწავლებისას.  

   

მოცემულ სამუშაოში განხილულია ზოგადი ქიმიის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის – მარილთა ჰიდროლიზის 

შესწავლა ვირტუალური მეთოდის  გამოყენებით.  

 

წარმოდგენილ ნაშრომში თეორიული, პრაქტიკული და 
ლაბორატორიული სამუშაოები გაერთიანებულია ერთიან 

კომპლექსურ მასალად, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძ-
ლევს, გაეცნონ თეორიულ მასალას ანიმაციებით, ჩაატარონ 
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თემის შესაბამისი ვირტუალური ლაბორატორიული სამუ-
შაოები და ელექტრონულ ფორმატში შეასრულონ თვითშე-
ფასების ტესტები.  

 

შესაბამისად, მოცემული სამუშაო შედგება სამი ნაწილი-
საგან:  

 

1. თეორიული ნაწილი,  

2.ლაბორატორიული სამუშაო,  

3. დავალება (თვითშეფასების ტესტები). 

  

თეორიულ ნაწილში სტუდენტი განასხვავებს ხსნარის არეს 

pH-ის მიხედვით,  ძლიერ და სუსტ ფუძეებსა და მჟავებს; 

განიხილავს მარილების დაყოფას შესაბამისი მჟავისა და 
ფუძის მიხედვით, ჰიდროლიზის განმარტებას, ჰიდროლი-
ზის ტიპებს (კატიონური, ანიონური, სრული, ანუ ორმხრივი 

ჰიდროლიზი); შეისწავლის ჰიდროლიზის განტოლებების 

შედგენას პროცესის სხვადასხვა საფეხურზე, ჰიდროლიზის 

ხარისხისა და მუდმივას ცნებებს, მარილთა ჰიდროლიზზე 

მოქმედ ფაქტორებს. თეორიულ ნაწილში გამოყენებულია 
ილუსტრაციები და მოცემულია ჰიდროლიზის პროცესის 

ახსნა მოლეკულურ დონეზე  ანიმაციების ჩვენებით.  

 

მეორე ნაწილში სტუდენტი ჩაატარებს ექსპერიმენტულ 

სამუშაოს: “მარილთა ჰიდროლიზი (სრული და მჟავა მა-
რილები)” ვირტუალური მეთოდით. ლაბორატორიულ 

მაგიდაზე მოთავსებულია საჭირო აღჭურვილობა და 
რეაქტივები, მათ შორის, საკვლევი მარილები (NaCl, AlCl3, 

Na2CO3, NaHCO3, NH4Cl, (NH4)2CO3, Na3PO4, NaH2PO4, 
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Na2HPO4). სტუდენტი გამოთქვამს ვარაუდს, განიცდის თუ 

არა მოცემული მარილი ჰიდროლიზს, შემდეგ ატარებს 

ექსპერიმენტს, განიხილავს პროცესის შესაბამისი ქიმიური 

რეაქციის სქემას, შეაფასებს ხსნარის არეს თითოეული 

მარილისათვის და გააკეთებს დასკვნას, მიმდინარეობს თუ 

არა მოცემული მარილის  ქიმიური ურთიერთქმედება 
წყალთან.  

 

სამუშაოს მესამე დავალების ნაწილში განიხილება კითხვები 

სხვადასხვა მარილის ჰიდროლიზთან დაკავშირებით. მო-
ცემულ  კითხვასთან მაუსის მიტანითა და თითის დაჭერით 

გამოჩნდება სავარაუდო პასუხები, რომელთაგანაც  სასურ-
ველ ვარიანტს  ირჩევს სტუდენტი. თითოეულ კითხვაზე 

გაცემულ სწორ პასუხზე სტუდენტი იღებს 1 ქულას. 

განხილულია 6 დავალება. თითოეული დავალება მოიცავს 

10 ან 15 კითხვას. სულ გროვდება 100 ქულა.  
 

სწავლების ვირტუალური და ტრადიციული მეთოდების 

შედარებისას აღმოჩნდა, რომ ვირტუალური მეთოდის 

გამოყენებისას, დროის მცირე მონაკვეთში,  სტუდენტებმა 
შეძლეს საკმაოდ მოცულობითი თემის თეორიულად 

დამუშავება, ექსპერიმენტების ჩატარება და თვითშეფასება. 
ამავე დროს, გაიზარდა სტუდენტთა მოტივაცია, აქტიურობა 
და მოსწრების დონე.  
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E-learning in Chemistry – Salt Hydrolysis 
Zhuzhuna Petriashvili  
Georgian Technical University, Georgia 
guguna_petro@yahoo.com 
 
David Songhulashvili 
Georgian Technical University, Georgia 
Songul.david@gmail.com 
 
Revaz Kldiashvili 
Georgian Technical University, Georgia 
rezo.kldiashvili@yahoo.com 
 
Our aim is to create practical and laboratory virtual teaching 
resources with Georgian interface and use them in teaching 
chemistry to secondary school children as well as university students. 
The given piece of work discusses one of the most important issues 
of general chemistry – studying hydrolysis of salts using the virtual 
method. Theoretical, practical and laboratory works are consolidated 
in the given piece as single material which enables students to get 
familiarized with theoretical material through animations, conduct 
virtual laboratory work corresponding with the topic and make self-
assessment tests electronically.  
 
Respectively, the given piece of work consists of three parts:  
 
1. Theoretical part 
2. Laboratory work  
3. Tasks (self-assessment tests) 
 
In the theoretical part students differentiate the area of the solution 
according to pH, strong and weak bases and acids; separation of salts 
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according to the respective base and acid, the definition of 
hydrolysis, its types (cationic, anionic, full or two-way hydrolysis) 
are discussed; studies how to make hydrolysis equations at various 
stages of the process, the concepts of the quality of hydrolysis and 
the constant, factors affecting salt hydrolysis are given. Illustrations 
are used in the theoretical part and the explanation of the process is 
given at the molecular level using animations.  
 
In the second part students carry out experimental work using the 
virtual method of “Salt hydrolysis (full and acid salts)”. Necessary 
appliances and chemicals are placed on the laboratory table, 
including, the following salts to be investigated (NaCl, AlCl3, 
Na2CO3, NaHCO3, NH4Cl, (NH4)2CO3, Na3PO4, NaH2PO4, 
Na2HPO4). Students express the assumption about whether the 
given sault goes under hydrolysis, then carry out the experiment, 
discuss the chemical reaction scheme commensurate with the 
process, assess the area of solution for each salt and make a 
conclusion on whether the given sault enters into chemical reaction 
with water.  
 
In the third part, questions are discussed related with hydrolysis of 
various salts. By bringing the computer mouse to the given question 
and clicking on it possible answer choices will be displayed out of 
which the students choose the desirable one. For every correct 
answer to the question students get the score of 1. Six tasks are 
discussed. Each task includes 10 to 15 questions. Overall, 100 points 
are accumulated.  
 

When comparing the traditional and virtual methods of teaching, it 
appeared that while using the virtual method students were able to 
process quite a voluminous topic in a short period of time, carry out 
the experiment and make self-assessment. At the same time, student 
motivation, activity and level of performance have increased.      
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წარმატებული ონლაინ სწავლება  
ეკატერინე ვაწაძე  

ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველო 
eka.vatsadze@unik.edu.ge  
 

ონლაინ სწავლებაზე სწრაფად გადასვლის გამო მრავალი 

პედაგოგი და მოსწავლე სხვადასხვა გამოწვევის პირისპირ 

აღმოჩნდა, როგორიცაა, მაგალითად, ინტერნეტთან წვდომის 

არქონა და ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული  გამო-
წვევების დაძლევა.  
 

იმისათვის, რომ გავხდეთ წარმატებული ონლაინ პე-
დაგოგები, საჭიროა გამოვიყენოთ მარტივი, მაგრამ ეფექტური 

პრაქტიკა. შესაბამისი რესურსებისა და დამოკიდებულების 

მეშვეობით ონლაინ სწავლება შესაძლოა გამოდგეს საკმაოდ 

წარმატებული ტრადიციულთან შედარებით. ასეთია: ციფ-
რულ სამყაროში არსებობა (be present in digital realm); ნათელი 

მოლოდინების დასახვა; სტუდენტების ჩართვა შინაარსში; 

მხარდამჭერი ონლაინ საზოგადოების შექმნა; უკუკავშირის 

მოთხოვნა; სტუდენტებთან პირადი ურთიერთობების წახა-
ლისება; ინდივიდუალური და ჯგუფური პროექტების მომზა-
დებაში ხელშეწყობა; გამზადებული რესურსების გამოყენება; 
დასკვნითი აქტივობის გამოყენება (closing activity).   
 

ზემონახსენები პრინციპების ჩართვა ჩვენს ონლაინ სწავ-
ლებაში უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის ხელშემწყობ 

გარემოს და გააიოლებს ჩვენს სამუშაოსაც, იმის გათვალის-
წინებით, რომ ონლაინ სწავლება ჯერ კიდევ ჩანასახის 

ეტაპზეა. ამდენად, ყველაზე ეფექტური პრინციპები კვლავ 
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განვითარდება და ციფრული სწავლების ახალ სამყაროსთან 

ადაპტირდება.   
 

 

Successful Online Teaching  
Ekaterine Vatsadze  
Kutaisi University, Georgia 
eka.vatsadze@unik.edu.ge  
 

Due to abrupt transition to online teaching, many teachers and students 
were faced with various challenges, such as, not having access to the 
internet and overcoming the obstacles of online teaching. 
 

In order to be an effective online teacher, some simple but effective 
practices should be used. Via respective resources and attitude online 
learning can prove to be quite successful compared with traditional one. 
They are: being present in digital realm; setting clear expectations; 
getting students engaged in the content; creating a supportive online 
community; asking for feedback; encouraging personal relationship with 
students; supporting students in making individual and group projects; 
using readily available resources; using closing activity.  
 
Incorporating the above-mentioned principles into our online teaching 
will ensure a supportive community for our students and make our job 
easier provided that online learning is still in its rudimentary stage. 
Thus, the most effective principles will continue to develop and adapt to 
the new world of digital classrooms. 
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ელექტრონული სწავლება და ციფრული ტექნოლოგიები 

სწავლა-სწავლების პროცესში 

ლელა წითაშვილი  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველო 
lelatsitashvili@gmail.com  
 

მარიამი კენჭოშვილი 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველო 

kentchoshvilimari1@gmail.com 
 
ნაშრომში განხილულია ელექტრონული სწავლება და თა-
ნამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო გარე-
მოში. როგორც პრობლემები, რომლებიც გვხვდება სწავლა-
სწავლების პროცესში, ასევე ის ელექტრონული რესურსი, 

რომლის გამოყენებით სწავლა-სწავლების პროცესი უფრო 

ინოვაციური, საინტერესო, დახვეწილი და ოცდამეერთე 

საუკუნის გამოწვევების შესაბამისია.  
 

ელექტრონული სწავლების დანერგვის აუცილებლობა 
გამოიკვეთა როგორც ბოლონიის პროცესის შემადგენელი ნა-
წილი და სტუდენტზე ორიენტირებული  სწავლება. გამოი-
კვეთა ელექტრონული სწავლების მთავარი პრიორიტეტი: 

„ისწავლეთ რაც გინდათ, როცა გინდათ და სადაც გინდათ“.  

 

ბევრი პედაგოგი იყენებს ისეთ ინტერაქტიულ ინსტრუმენ-
ტებს, როგორიცაა სიმულაცია, ანიმაცია; ხშირია ვიდეო/ 
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აუდიო ფაილების გამოყენება სასწავლო პროცესში, მაგრამ, 

როგორც წესი, ამას არ აქვს სისტემატიზებული ხასიათი. 

 

მეთოდი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აქტიურადაა ჩარული Erasmus+ პროექტებში.  Erasmus+ 

CURE–ის ფარგლებში, გარდა ცნობილი სწავლების მეთო-
დებისა: problem-based learning, case studies, project-based 

learning, inquiry-based learning, discovery learning, დავნერგეთ 

უახლესი სწავლების მეთოდი – VAKE -ღირებულებაზე და 
ცოდნაზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც წარმოგვი-
დგინა ამ მეთოდის ავტორმა ზალცბურგის (ავსტრიის) 

უნივერსიტეტის პროფესორმა ჟან  ლუკმა. 
 

Erasmus+ ASSET დახმარებით დავნერგეთ არაფორმალური 

შეფასების მეთოდები: soft skills, critical friend, Co-Ma, reflective 

diary/peer/self assessement, ODB. 
 

Erasmus+ CURE ფარგლებში ტალინის უნივერსიტეტში მი-
ღებული ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარა ინტერაქტი-
ული პლატფორმების, პროგრამების და სავარჯიშოების და-
ნერგვასა და გამოყენებაში. განსაკუთრებით წარმატებული 

აღმოჩნდა ის სასწავლო კურსები, რომელშიც ინტეგრირე-
ბულია ინტერაქტიული პროგრამები და სავარჯიშოები 

როგორიცაა: H5P, Kahoot, Quizziz. 

 

შედეგი: Open Badge-ის (დამოწმებული ციფრული სამკერდე 

ნიშანი, რომელშიც ჩაშენებულია ჩვენი გამოცდილებები და 
მიღწევები, რის საშუალებითაც შეგვიძლია  ჩვენი მიღწევები 

და გამოცდილებები გავუზიაროთ მთელ ინტერნეტ სივრცეს) 
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დანერგვამ  გაზარდა სტუდენტების დაინტერესება და მოტი-
ვაცია უკეთესად სწავლაზე. ბევრ მათგანს გაუჩნდა სურვილი 

მაღალი აკადემიური მოსწრებით, კონფერენციებში, ოლიმპი-
ადებში და სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შედე-
გად გაიუმჯობესონ სამკერდე ნიშნის ე. წ. „სინჯი“. 

 

გაზრდილია ინტერესი და აკადემიური მოსწრება იმ კურსებ-
ზე, სადაც აქტიურად იყენებენ ინტერაქტიულ სავარჯიშოებს 

თუ პროგრამებს. 

 

დასკვნა: ჩვენი რეკომენდაციებია სწავლების პროცესში ინ-
ტენსიურად გამოვიყენოთ ციფრული პლატფორმები და 
პროგრამები: Moodle, Google Sites, Google Classroom, Word-

press, MindMaps, BigBlueButton, საპრეზენტაციო პროგრამები: 

Prezi, Glogster, Animoto, Kizoa, ანიმაციები  ეკრანის ჩამწერი 

პროგრამები და ანიმაციები: Camtasia Studio, Pinnacle Studio, 

Jing.  ინტერაქტიული სავარჯიშოები თუ პროგრამები: MOO-

DLE- ს პლაგინი H5P,  exe-Learning, Padlet, Mindmeister, 

Mentimeter, Kahoot, Quizziz. 
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Electronic Teaching and Digital Technologies in the 
Process of Teaching and Learning  
Lela Tsitashvili 
Samtskhe-Javakheti State University, Georgia  
lelatsitashvili@gmail.com 
 
Mariam Kenchoshvili 
Samtskhe-Javakheti State University, Georgia  
kentchoshvilimari1@gmail.com  
 
The piece of work discusses use of modern technological electronic 
teaching and learning in the academic environment, problems 
encountered in the process of teaching and learning as well as the 
electronic resources with the use of which the process of teaching 
and learning is more innovative, interesting, defined and 
commensurate with the challenges of the 21st century. 
 
The essential need for introducing electronic teaching was identified 
as part of Bologna process and related with student-oriented 
teaching. Main priority of electronic teaching was identified – “learn 
whatever you want, whenever you want and wherever you want”.  
 
Many teachers use such interactive instruments as simulations and 
animations. Application of video-audio files has also been reported 
frequently but, as a rule, this is not systematically observed.    
 

Method: Samtskhe-Javakheti State University has actively been 

involved in projects of  Erasmus+.  Within the scope of Erasmus+ 
CURE, problem based learning, case studies, project-based learning, 
inquiry-based learning, discovery learning have been introduced 
besides traditional forms of teaching. The innovative method of 
teaching VAKE-value and knowledge-based teaching were 



 71 

introduced which was presented by the author of the method, 
professor Jean Luke at Zalzburg University (Austria).  
 

With the help of Erasmus+ ASSET we introduced the methods of 
informal assessment: soft skills, critical friend, Co-Ma, reflective 
diary/peer/self assessement, ODB.  
 

Knowledge and experience gained at Tallin University within the 
scope of Erasmus+ CURE project helped us to introduce and use 
interactive platforms, programs and activities. The training courses 
with integrated programs and activities such as H5P, Kahoot, 
Quizziz proved to be especially useful. 
 

Outcome: Introduction of Open Badge-ის (verified digital badge 

with built-in experiences and achievements of ours, by means of 
which we are able to share our achievements and experiences 
throughout the whole internet space) increased interest and 
motivvation of students to learn better. A lot of them became willing 
to improve the so-called “test” of their badges as a result of high 
academic performance, participation in conferences and Olympiads 
as well as various other activities.     
 

Increased interest and academic performance are reported at those 
courses in which interactive activities and programs are intensively 
used.  
 

Conclusion: We highly recommend to actively use the following 

digital platforms and programs in the teaching process: Moodle, 
Google Sites, Google Classroom, Wordpress, MindMaps, 
BigBlueButton, as well as presentation programs: Prezi, Glogster, 
Animoto, Kizoa, animations, screen recording programs and 
animations: Camtasia Studio, Pinnacle Studio, Jing.  Interactive 
activities and programs: MOODLE plug-in H5P, exe-Learning, 
Padlet, Mindmeister, Mentimeter, Kahoot, Quizziz. 
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სწავლების მეთოდები და მათი მნიშვნელობა სასწავლო 

პროცესში  

ნათია გაბედავა  
ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველო 
natia.gabedava@eu.edu.ge   
 
21-ე საუკუნეში შეინიშნება ახალ სამეცნიერო აღმოჩენებთან, 

გლობალიზაციასთან, ტექნიკურ მიღწევებთან და ხელოვნურ 

ინტელექტთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ცვლილებე-
ბი. შესაბამისად, მას ციფრული  ტექნოლოგოების ეპოქასაც 

უწოდებენ. ამდენად, როგორ იცვლება სწავლა ახალ ეპოქაში? 

როგორ იცვლება სწავლების თეორია? ამჟამად, კვლავ მოი-
სმენთ კომენტარს იმის თაობაზე, რომ სწავლება მნიშვნელო-
ვნად არ შეცვლილა გასულ საუკუნესთან შედარებით. საინ-
ტერესოა რამდენად წარმატებით ახორციელებენ პედაგოგები 

თანამედროვე ცვლილებების დანერგვას კლასში?    

 

სტატიის მიზანია მიმოიხილოს მიმდინარე ცვლილებები 

ინოვაციური სწავლების მეთოდებში და ხაზი გაუსვას იმ 

გარემოებას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული 
ცვლილებები სწავლის პროცესში. მე განვიხილავ და შევა-
დარებ ერთმანეთს თანამედრივე მეთოდებს და გასულ 

საუკუნეში გამოყენებულ მეთოდებს, რომლებსაც გარკვე-
ულწილად ამჟამადაც იყენებენ ზოგიერთ ქვეყანაში. გარდა 
ამისა, შევეხები იმას, თუ რა ზეგავლენას ახდენენ ეს 

მეთოდები სტუდენტთა მოტივაციაზე ისწავლონ და რა 
შესაძლო შედეგებს ვიღებთ მათი გამოყენებით.  
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In the twenty-first century, significant changes are occurring related 
to the new scientific discoveries, globalization, development of 
technical achievements and artificial intelligence. Therefore, this 
century is called the age of digital technologies. So, how is the 
learning changing in the new century? How does the teaching theory 
change? Currently, you can still hear that the classrooms haven’t 
changed significantly compared to the previous century. Therefore, it 
is interesting to find out to what extent teachers and lecturers succeed 
in implementing these modern changes in classrooms.  
 
The purpose of this article is to review the current changes in 
innovative teaching methods and emphasize how important they are 
in the learning process. It overviews and compares the modern 
teaching approaches and the methods used in the previous century 
which are still used to a certain extent in some countries. It also 
discusses how these methodologies affect students’ motivation to 
learn and what possible outcomes can be obtained using them.  
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