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VICI

სტუდენტების
წახალისება და

განათლების
მხარდაჭერა

ინოვაციური და
დინამიკური პროექტი

ერთიანი
პლატფორმა

სტუდენტების
თვის

ერთიანი საბონუსე სისტემა ყველა

სტუდენტისთვის

ინტერნეტ-პაკეტების
დარიცხვა ხდება
ყოველთვიურად სემესტრული
აკადემიური მოსწრების
მაჩვენებლების მიხედვით

• შეჯიბრების პრინციპი
• Gamification ელემენტების, ანუ

იგივე PBL სისტემის (Points, 

Badges, Leaderboard)

VICI არის ინოვაციური ლოიალურობის პლატფორმა ჯეოსელისგან, რომლის მიზანია წაახალისოს სტუდენტები, გაზარდოს 
მათი მოტივაცია და სწავლის საშუალო დონე უნივერსიტეტებში, სპეციალურად სტუდენტებზე მორგებული ბონუს 
სისტემის საფუძველზე.
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• თითოეულ საგანში მიღებული ქულა იყოფა მაქსიმალურ ქულაზე, 

იკრიბება და იყოფა საგნების რაოდენობაზე.

ქულების დათვლის ლოგიკა

• სპეციალური პლატფორმა ინტეგრირდება უნივერსიტეტების
ელექტრონულ სისტემებთან და კამპანიაში მონაწილე
სტუდენტებისთვის ახდენს ქულების დათვლას და ბონუსების
დარიცხვას.

ბონუსების დარიცხვის პლატფორმა

• აპლიკაციისა და ვებ ინტერფეისის საშულებით სტუდენტებს შეუძლიათ
დარეგისტრირება.  აქვე სტუდენტები ხედავენ თავიანთ ადგილს ზოგადი
აკადემიური მოსწრების შკალაზე, რაც მათ უკეთესად სწავლის მოტივაციას
გაუჩენს. ამასთანავე, ე.წ. გემიფიკაციის ელემენტების, ანუ იგივე PBL 

სისტემის (Points, Badges, Leaderboard) საშუალებით, პლატფორმა
დამატებით წაახალისებს სტუდენტებს სხვადასხვა მიღწევებისთვის.

აპლიკაცია და ვებ ინტერფეისი

მთავარი კომპონენტები



ბონუსების დარიცხვის პრინციპები
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საუკეთესო აკადემიური მოსწრება საუკეთესო თვით-გაუმჯობესება

• ტოპ 10%-ში შემავალი სტუდენტები -

1.2 GB თვიურად
• შემდეგ 40%-ში შემავალი სტუდენტები

- 500 mb თვიურად

აპლიკაციაში რეგისტრაცია

ყველა სტუდენტი, რომელიც
ჩამოტვირთავს აპლიკაციას და

დარეგისტრირდება, ჯეოსელისგან
მიიღებს 1.2 GB ინტერნეტს, ერთი თვის

ვადით

სტუდენტები, რომლებმაც სულ მცირე 10 

პროცენტული ქულით გააუმჯობესებენ
წინა ნიშანს

1.2 GB თვიურად

ინტერნეტ-პაკეტების დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად სემესტრული აკადემიური
მოსწრების მაჩვენებლების მიხედვით



ჩართული უნივერსიტეტები
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უნივერსიტეტის დასახელება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

აგრარული უნივერსიტეტი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

პროექტში უკვე ჩართულია 10 უნივერსიტეტი. VICI ასევე ხელმისაწვდომია
აბიტურიენტებისთვის.

Vici დასახელდა 2017 

წლის აპრილის თვის
საუკეთესო
საგანმანათლებლო
აპლიკაციად
მსოფლიოში BMAA (The 

Best Mobile App Awards)-ის მიერ. ეს
არის ერთადერთი
ქართული აპლიკაცია, 

რომელსაც მიენიჭა ეს
ჯილდო. 



აპლიკაცია და ვებ გვერდი
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https://viciapp.ge

VICI App



დიდი
მადლობა


