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აბსტრაქტი 

ონლაინ განათლების სწავლის მეთოდების შეფასება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კვლევის საგანია. პანდემიასთან ერთად ონლაინ განათლებამ ახალი დატვირთვა 

შეიძინა. ელექტრონულმა სწავლებამ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლების მიმართულების არაერთი კურსის სასწავლო მეთოდების შეცვლაზე 

იქონია გავლენა. წინამდებარე პრაქტიკის კვლევის მიზანია, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის კურსის მაგალითზე 

შეაფასოს ონლაინ განათლების სწავლის მეთოდები, კურსის ტრადიციული 

სწავლებიდან ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა, ლექტორის მიერ შერჩეული და 

დანერგილი სასწავლო მეთოდების რელევანტურობა ონლაინ განათლების 

ფორმატთან მიმართებით. კვლევა ჩატარდა თვისებრივი და რაოდენობრივი 

მეთოდების კომბინირებით. ანკეტირების, სიღრმისეული ინტერვიუსა და ფოკუს 

ჯგუფების საშუალებით შესწავლილ იქნა ონლაინ განათლების პრაქტიკა ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტის კურსთან მიმართებაში,  სტუდენტებისა და ლექტორის 

დამოკიდებულება გამოყენებული მეთოდების მიმართ. კვლევის შედეგად 

გამოვლინდა, რომ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის კურსის სილაბუსი და 

საგამოცდო მეთოდი საჭიროებს განახლებას და ონლაინ განათლების ფორმატთან 

მორგებას. რის შედეგადაც, დაინერგა შესაბამისი ინტერვენციები - სილაბუსისა და 

საგამოცდო ფორმატის ადაპტირება ონლაინ სწავლებასთან.  
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კვლევა, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება. 
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Abstract 

Evaluating online education methods is one of the most important research topics. With the 

pandemic, E-learning has taken on a new load. Online education has had the effect of 

changing the teaching methods of a number of Ilia State University education courses. The 

aim of the present action research is to evaluate the teaching methods of online education, 

the transition from traditional teaching to online teaching, the relevance of the teaching 

methods selected and implemented by the lecturer in relation to the online education 

format. The study was conducted by combining qualitative and quantitative methods. 

Through surveys, in-depth interviews and focus groups, online education practices related to 

the human resource management course, students 'and lecturers' attitudes towards the 

methods used were explored. The study revealed that the human resource management 

course syllabus and examination method needs to be updated and adapted to the online 

education format. As a result, appropriate interventions were introduced - adaptation of the 

syllabus and exam format to online teaching. 
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