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სოციალური მედია - საბაზისო კურსი 
ლექტორი 

მარიამ ცომაია 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

mt@port80.ge 
 

კურსის დრო 

11 შეხვედრა (22 საათი) 
სამშაბათი, ხუთშაბათი 

20:00 - 22:00 
 
 

სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია სტუდენტებს ასწავლოს სოციალური 
მედიის ბაზისები და გზა გაუკვალოს კონკურენტულ 
გარემოში. სტუდენტმა უნდა შეძლოს ადაპტირება 
სხვადასხვა ბიზნესებთან და სრული განაკვეთის გარდა, 
მოახერხოს საკუთარ გრაფიკზე მორგებული სამსახურის 
მართვა. 
 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: სოციალური მედიის არსი და რეკლამის მნიშვნელობა 
• რას მოიცავს სოციალური მედია 
• ციფრული სამყაროს ისტორია  
• ინტერნეტ რეკლამა VS ტრადიციული რეკლამა  

ლექცია 2: კონტენტის ტრენდები , რომელიც უნდა იცოდე 
• სააუკეთესო კამპანიები 
• ტრენდები 
• კონტენტის ტიპები 
• კონტენტის შექმნა  

ლექცია 3: თუ მიზნებს არ დაისახავ, ვერაფერსაც ვერ მიაღწევ  
• მიზნები და მათი მნიშვნელობა სტრატეგიაში 
• მიზნების საზომი ერთეულები 

ლექცია 4 – 5 : რეკლამის ჩაშვება - ქვიზი 
• ედს მენეჯერის გაცნობა 
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• კამპანიის აწყობა 
• სტრუქტურა: განთავსება, აუდიტორია, ბიუჯეტირება 

ლექცია 6: რეკლამის ჩაშვება 
• ტექნიკური ნაწილის გამეორება 
• კითხვებზე პასუხი 

ლექცია 7: გაიცანი ხელსაწყოები, რომლებიც დაგეხმარება წარმატების გაზომვაში 

• ანალიტიკა - უნარი, რომელიც დაგეხმარება დაკვირვებაში 
• თრექინგი - მომხმარებლის ყველა ნაბიჯის ცოდნა  
• რეპორტი - ფაილი, რომელშიც გამოსახავ შედეგებს 

ლექცია 8: როგორ შევინარჩუნოთ მომხმარებელი?  

• რა ხელსაწყოები არსებობს იმისათვის, რომ დავიჭიროთ და შედეგის მიღებამდე არ 
გავუშვათ დაინტერესებული ადამიანები?  

• რემარკეტინგი / რეთარგეთინგი 
• PIXEL  

ლექცია 9: სტრატეგია - ქვიზი 
• სტრატეგიის კომპონენტები 
• ფინალური დავალება 

ლექცია 10: კითხვა - პასუხი 

 

ლექცია 11: საბოლოო პროექტი - დავალების პრეზენტაცია  
 

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტს ეცოდინება ყველა ის საჭირო ხელსაწყო თუ თეორიული 
საკითხი, რაც დასჭირდება სტრატეგიის შედგენაში და შემდგომ მის განხორციელებაში. 
 
კურსის მსმენელებმა იციან:  

 ზოგადი ტრენდები 
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 კონტენტის ტიპები და მათი შექმნა 
 სოციალური ქსელის ტექნიკური ბაზისები 
 

კურსის მსმენელებს შეუძლიათ:  
 კონტენტის შქმნა 
 რეკლამის ჩაშვება: განთავსება, აუდიტორია, ბიუჯეტირება 
 რეპორტის შექმნა 
 სტრატეგიის შემუშავება 

 
 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

მსმენელს უნდა შეეძლოს გამართულად წერა და აინტერესებდეს რეკლამა ონლაინ სივრცეში 
 

სასწავლო კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები: 
 3 ვორქშოპი, ამათგან:  

• I ვორქშოპი - 6 ქულა 
• II ვორქშოპი - 11 ქულა 
• III ვორქშოპი - 3 ქულა 

 
 2 ქვიზი, თითოეული მათგანი ფასდება 20-20 ქულით 

 
 საბოლოო პროექტი / დავალება - 40 ქულა 

 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი სერტიფიკატთან ერთად 
მიიღებს წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას ლექტორისგან. 
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ლექტორის შესახებ 

• მარიამ ცომაია არის სოციალური მედიის სტრატეგი სააგენტო Betterfly-ში და ციფრული 
მარკეტინგის მენეჯერი სააგენტო Port:80-ში 
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