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1. ელექტრონულ სასწავლო პლატფორმაზე რეგისტრაცია 

 

კურსის ტექნიკური მხარდაჭერისთვის გამოყენებულია კონსულტაციის და ტრენინგის 
ცენტრის დისტანციური სწავლების პლატფორმა www.ctconline.ge. 

 

კურსის გასავლელად თქვენ უნდა გაიაროთ 
ავტორიზაცია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2CGYO0i 

ავტორიზაციისთვის საჭირო ინფორმაცია და 
პაროლი იგზავნება ცალკე ელფოსტით. 
ავტორიზაციისთვის მომხმარებლის სახელად 
გამოყენებულია მონაწილის ელფოსტის 
მისამართი.  

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ თქვენ გადადიხართ 
პირად გვერდზე (სამუშაო გვერდზე), სადაც 
მოცემულია ინფორმაცია გასავლელი 
კურსის/კურსების შესახებ. 

გაითვალისწინეთ, თქვენ გევალებათ პროგრამის 
მიერ გამოგზავნილი დროებითი პაროლის 
შეცვლა. აღნიშნული შესაძლებელია პირადი 
გვერდის (სამუშაო გვერდის) „პარამეტრების“ 
მენიუდან.  

 

http://www.ctconline.ge/
https://bit.ly/2CGYO0i
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2. კურსი „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გზამკვლევი“ 

კურსი შედგება 5 მოდულისგან: 

• მოდული 1 - სამოქალაქო საზოგადოება - ცნება და სამი ხედვა 

• მოდული 2 - სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო განვითარება 

• მოდული 3 - საზოგადოებრივი ორგანიზაციები  

• მოდული 4 - მენეჯმენტი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში I - მიმოხილვა 

• მოდული 5 - მენეჯმენტი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში II - თავისებურებები და 
გამოწვევები 

თითოეულ მოდულს აქვს თვითშეფასების კომპონენტი - ქვიზი, რომელიც 4 კითხვისგან შედგება. 
მოდული ითვლება დაძლეულად, თუ მონაწილე 4-დან 3 კითხვას სწორად გასცემს პასუხს და აიღებს 
4-დან 3 ქულას.  

კურსი ითვლება დაძლეულად და ონლაინ სერტიფიკატი გაიცემა, თუ მონაწილე თითოეულ 
მოდულში აიღებს მაქსიმალური შეფასების 75%-ს, ანუ 3 ქულას 4-დან.  

თითოეულ მოდულს მოყვება დამატებითი მასალა, რომლის გავლა სავალდებულო არაა ქულის 
მისაღებად და სერტიფიკატის ასაღებად.  

წითელი ისრით აღნიშნულია მოდულის ძირითადი და სავალდებულო მასალა, რომლის გავლა 
საჭიროა სერტიფიკატის მისაღებად.  

ყვითელი ისრით აღნიშნულია დამატებითი, არასავალდებულო მასალა.  

მასალის სანახავად საჭიროა მითითებულ ბმულებზე შესვლა.  
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ნავიგაცია  

სავალდებულო მასალის ბმულზე გადასვლის შემდეგ, ინტერაქტიულ სასწავლო მასალაზე 
წვდომისთვის დააჭირეთ ღილაკს „შედით“. 

 

მოდულის ძირითადი სასწავლო მასალა მულტიმედია, ინტერაქტიულ პრეზენტაციას 
წარმოადგენს და ავტომატურად ირთვება, თუმცა სურვილის შემთხვევაში მოდულის შიგნით 
ნავიგაცია, სლაიდიდან სლაიდზე და სხვადასხვა ინტერაქტიულ კომპონენტზე გადასვლა, 
თავადაც შეგიძლიათ მითითებული ღილაკების მეშვეობით.  
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თვითშეფასება 

თითოეულ მოდულს მოყვება თვითშეფასების კომპონენტი - ქვიზი. ქვიზი 4 კითხვისგან შედგება. 
მოდული ითვლება დაძლეულად, თუ მონაწილე სწორად გასცემს პასუხს 3 კითხვას და აიღებს 
მაქსიმალური ქულის 75%-ს (4-დან 3 ქულას). 

 

სერტიფიკატი  

ონლაინ სერტიფიკატის ასაღებად საჭიროა ყველა მოდულის წარმატებით დასრულება. ანუ 
თითოეულ მოდულში მაქსიმალური შეფასების 75%-ის აღება (3 ქულა 4-დან). სხვა შემთხვევაში 
„სერტიფიკატის“ ბმული დახურული იქნება.  
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ყველა მოდულის წარმატებით გავლის შემდეგ, შეგეძლებათ სერტიფიკატის ბმულის გახსნა და 
ონლაინ სერტიფიკატის მიღება.  
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3. კურსი “პროექტის ლოგიკა მარტივად“ 

კურსი შედგება 6 მოდულისგან: 

• მოდული 1 - პროექტი და მისი სასიცოცხლო ციკლი 

• მოდული 2 - სიტუაციური ანალიზი - დაინტერესებული პირები 

• მოდული 3 - სიტუაციური ანალიზი - პრობლემის ანალიზი 

• მოდული 4 - ცვლილებების თეორია - ეფექტების ჯაჭვი 

• მოდული 5 - ლოგიკური ჩარჩო 

• მოდული 6 - ინდიკატორები  

თითოეულ მოდულს აქვს თვითშეფასების კომპონენტი - ქვიზი, რომელიც 4 კითხვისგან შედგება. 
მოდული ითვლება დაძლეულად, თუ მონაწილე 4-დან 3 კითხვას სწორად გასცემს პასუხს და აიღებს 
მაქსიმალური ქულის 75%-ს.  

კურსი ითვლება დაძლეულად და ონლაინ სერტიფიკატი გაიცემა, თუ მონაწილე თითოეულ 
მოდულში აიღებს მაქსიმალური შეფასების 75%-ს.  

 

ნავიგაცია 

სავალდებულო მასალის ბმულზე გადასვლის შემდეგ, ინტერაქტიულ სასწავლო მასალაზე 
წვდომისთვის დააჭირეთ ღილაკს „შედით“. 

 

მოდულის ძირითადი სასწავლო მასალა მულტიმედია, ინტერაქტიულ პრეზენტაციას 
წარმოადგენს და ავტომატურად ირთვება, თუმცა სურვილის შემთხვევაში მოდულის შიგნით 
ნავიგაცია, სლაიდიდან სლაიდზე და სხვადასხვა ინტერაქტიულ კომპონენტზე გადასვლა, 
თავადაც შეგიძლიათ წითელი ისრით მითითებული ღილაკების მეშვეობით. ამასთან, 
დამატებითი საკითხავ მასალაზე წვდომა შესაძლებელია, როგორც მულტიმედია 
პრეზენტაციის „რესურსების“ ღილაკზე დაჭერით, ასევე მოდულის სექციაში ცალკე ატვირთული 
pdf ფაილების სახით.  
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თვითშეფასება 

თითოეულ მოდულს ახლავს თვითშეფასების კომპონენტი - ქვიზი. აღნიშნული ქვიზი 4 
კითხვისგან შედგება. მოდული ითვლება დაძლეულად, თუ მონაწილე 4-დან 3 კითხვას სწორად 
გასცემს პასუხს, ანუ აიღებს 100%-დან 75%-ს.  

 

სერტიფიკატი 

ონლაინ სერტიფიკატის ასაღებად საჭიროა ყველა მოდულის წარმატებით დასრულება. ანუ 
თითოეულ მოდულში მაქსიმალური შეფასების 75%-ის აღება. სხვა შემთხვევაში 
„სერტიფიკატის“ ბმული დახურული იქნება.  
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ყველა მოდულის წარმატებით გავლის შემდეგ, შეგეძლებათ სერტიფიკატის ბმულის გახსნა და 
ონლაინ სერტიფიკატის მიღება.  
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4. კურსი „ლიდერობა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში“ 

კურსი შედგება 4 მოდულისგან:  

1. მოდული 1 - ლიდერობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში 

2. მოდული 2 - გუნდური მუშაობა, გუნდის განვითარება 

3. მოდული 3 - კონფლიქტის მართვა  

4. მოდული 4 - მოტივაცია და უკუკავშირი 

აღნიშნულ კურსს  აქვს 1 თვითშეფასების კომპონენტი. კურსი ითვლება დაძლეულად და 

ონლაინ სერტიფიკატი გაიცემა თუ მონაწილე თვითშეფასების 10-დან 8 კითხვაზე სწორ პასუხს 

გასცემს.  

ნავიგაცია 

სავალდებულო მასალის ბმულზე გადასვლის შემდეგ, ინტერაქტიულ სასწავლო მასალაზე 
წვდომისთვის დააჭირეთ ღილაკს „შედით“. 

მოდულის ძირითადი სასწავლო მასალა მულტიმედია, ინტერაქტიულ პრეზენტაციას 

წარმოადგენს და ავტომატურად ირთვება, თუმცა სურვილის შემთხვევაში მოდულის შიგნით 

ნავიგაცია, სლაიდიდან სლაიდზე და სხვადასხვა ინტერაქტიულ კომპონენტზე გადასვლა, 

თავადაც შეგიძლიათ წითელი ისრით მითითებული ღილაკების მეშვეობით. ამასთან, 

დამატებითი საკითხავ მასალაზე წვდომა შესაძლებელია, როგორც მულტიმედია 

პრეზენტაციის „რესურსების“ ღილაკზე დაჭერით, ასევე მოდულის სექციაში ცალკე ატვირთული 

pdf ფაილების სახით. 
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თვითშეფასება 

4-ვე მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეს შეუძლია თვითშეფასების მოდულზე 
გადასვლა და 10 კითხვისგან შემდგარი ტესტის გავლა. კურსი ითვლება დაძლეულად თუ 
მონაწილე 10-დან 8 კითხვას სწორედ გასცემს პასუხს, ანუ მაქსიმალური შეფასების 80%-ს 
აიღებს.  

 

 

სერტიფიკატი 

ონლაინ სერტიფიკატის ასაღებად საჭიროა ყველა მოდულის წარმატებით დასრულება, ანუ 
თვითშეფასების ტესტში მაქსიმალური შეფასების 80%-ის აღება. სხვა შემთხვევაში 
„სერტიფიკატის“ ბმული დახურული იქნება.  
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ყველა მოდულის წარმატებით გავლის შემდეგ, შეგეძლებათ სერტიფიკატის ბმულის გახსნა და 
ონლაინ სერტიფიკატის მიღება.  

  

 

გისურვებთ წარმატებებს! 

 


