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ვებ ტ ექ ნ ო ლ ო გ ი ებ ი

მოდული

ინფორმა ციული წიგნიერება 1

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ვ.ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა

„ინფორმა ციული ტექნოლოგიები“

შორენა ხუბუნა ია

სტუდენტის სა ხელმძღვა ნელო
„მეწა რმეობა “

პროფესიულ
კვა ლიფიკა ცია თა
გა ნვითა რების
ხელშეწყობის პროგრა მა

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები
http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT.pdf

მა სწა ვლებლის სა ხელმძღვა ნელო
„მეწა რმეობა “
სა ქა რთველოს კა ნონი ,,ლიცენზიებისა
და ნება რთვების შესა ხებ“;
სა ქა რთველოს კა ნონი ,,მეწა რმეთა
შესა ხებ“;
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მეწა რმეობა 2

სა ქა რთველოს
სა გა და სა ხა დო კოდექსი (თა ვი XII);
,,სპეცია ლური და ბეგვრის რეჟიმების
შესა ხებ“ სა ქა რთველოს
ფინა ნსთა მინისტრის №999 ბრძა ნება ;
„გა და სა ხა დების ა დმინისტრირების
შესა ხებ“ ფინა ნსთა
მინისტრის ბრძა ნება №996 ( კა რი VII);
http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/ro
gor%20daviwyo%20biznesi.pdf;
http://startup.ge;
http://www.qartuli.ge/;
http://georgia.smetoolkit.org/georgia/ka;
www.rs.ge.
სა ხელმძღვა ნელო “New English File”
პა კეტი;

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&selLa
nguage=en
www.myenglishpages.com
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უცხოური ენა (ინგლისური)

www.esolcourses.com,
http://www.englishexercises.org,
http://www.englishvocabularyexercises.com/general‐
vocabulary
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ვებ ტ ექ ნ ო ლ ო გ ი ებ ი

მოდული

ა ვტორი

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

თეა ტეტელოშვილი

ა ღმა რთი (ქა რთული ენა უცხოელი
შემსწა ვლელთა თვის)

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

თეა ტეტელოშვილი

ა ღმა რთი (ქა რთული ენა უცხოელი
შემსწა ვლელთა თვის სა ვა რჯიშო
რვეული)

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

ილია ს სა ხელმწიფო
უნივერსისტეტი
თინა თინ კიღურა ძე,
ეკა ტერინე ქუთა თელა ძე,
ივლიტა ლობჟა ნიძე

ვიდეოფილმებზე ა გებული
და მა ტებითი სა სწა ვლო მა სა ლები
ქა რთული ენის შემსწა ვლელთა თვის

ტეტელოშვილი თ

ა ღმა რთი A1/A2/B1 დონე
სა ხელმძღვა ნელო

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

შა ვთვა ლა ძე ნ. შა რა შენიძე ნ.

ა ღმა რთი A1/A2/B1 დონე სა მუშა ო
რვეული,

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

ილია ს სა ხელმწიფო
უნივერსისტეტი
თინა თინ კიღურა ძე,
ეკა ტერინე ქუთა თელა ძე,
ივლიტა ლობჟა ნიძე

ვიდეოფილმებზე ა გებული
და მა ტებითი სა სწა ვლო მა სა ლები
ქა რთული ენის შემსწა ვლელთა თვის

ნ. სუმბა ძე, თ. მა ხა რა ძე

„ინტერპერსონა ლური
კომუნიკა ცია /მომსა ხურების სფერო“,

ქა რთული ენა A2

ქა რთული ენა B1

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ს. ხიზა ნიშვილი, ა .
ყულიჯა ნა შვილი, ლ.
წიქა რა ძე

„სა ქმია ნი ურთიერთობის კულტურა “

გ. ჩა ჩა ნიძე, ქ. ნა ნობა შვილი ,,ბიზნეს-კომუნიკა ცია “

6 ინტერპერსონა ლური კომუნიკა ცია

გ. შიხა შვილი, გ.
ერქომა იშვილი, ც.
და ლა ქიშვილი

„პროფესიული ორიენტა ცია , სა კუთა რი
ბიზნესის და წყება და მა რთვა “
https://www.youtube.com/watch?v=0bRnPr‐UyFE
https://www.youtube.com/watch?v=0cVHoRUEPws
https://www.youtube.com/watch?v=Z2_wfVN1kKM

ს. თოფურია , ვ. ხოჭოლა ვა ,
ნ. მა ჭა რა შვილი, ვ.ა ბესა ძე,
ზ მეტრეველი

„მა თემა ტიკა “,
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მოდული

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

გოგიშვილი გ., ვეფხვა ძე თ.,
მა თემა ტიკა X/ მოსწა ვლის წიგნი
მებონია ი., ქურჩიშვილი ლ.,
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რა ოდენობრივი წიგნიერება

გოგიშვილი გ., ვეფხვა ძე თ.,
მა თემა ტიკა X,/მა სწა ვლებლის წიგნი,
მებონია ი., ქურჩიშვილი ლ.,
ჯა ფა რიძე ნ., წილოსა ნი მ.,
წულა ია ნ.,

მა თემა ტიკა 10/მოსწა ვლის წიგნი,

ჯა ფა რიძე ნ., წილოსა ნი მ.,
წულა ია ნ.,

მა თემა ტიკა 10/მა სწა ვლების წიგნი,

გა ბოშვილი ნა ტო,

რა ოდენობრივი წიგნიერება /
სტუდენტის სა ხელმძღვა ნელო,

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmzgvanelo‐raodenobrivi‐tswigniereba.pdf

სა ქა რთველოს კონსტიტუცია
სა ქა რთველოს სა მოქა ლა ქო კოდექსი
სა ქა რთველოს სა ა რჩევნო კოდექსი
8

სა ქა რთველოს ზოგა დი
ა დმინისტრა ციული კოდექსი

სა მოქა ლა ქო გა ნა თლება
თა მა რ სა მნიძე

„პა სიური სა ა რჩევნო უფლების
ა სა კობრივი ცენზი
ა და მია ნის უფლება თა და ძირითა დ
თა ვისუფლება თა და ცვის კონვენცია
რომი 1950 წელი 4 ნოემბერი
http://www.civics.ge/
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პრა ქტიკული პროექტი

ე. ჩიკა შუა ,
ნ. ელიზბა რა შვილი,
ზ. დოლიძე,
გ. კევლიშვილი

ვებინტერფეისის დეველოპერი

http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2016/03/%E1%83%95%E1%83%94
%E1%83%91‐
%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94
http://www.w3schools.com/html
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ვებგვერდის მა რკირება და

ე. ჩიკა შუა ,
ნ. ელიზბა რა შვილი,
ზ. დოლიძე,
გ. კევლიშვილი

ვებინტერფეისის დეველოპერი

http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf
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ვებ ტ ექ ნ ო ლ ო გ ი ებ ი

მოდული

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

სტილებით გა ფორმება

გრა ფიკული გა მოსა ხულების
შექმნა -და მუშა ვება

http://www.w3schools.com/html
http://www.tutorialspoint.com/html5
http://www.tutorialspoint.com/css
სერგო კა რა კოზოვი, გიორგი
კევლიშვილი, ეკა ტერინე
ვებინტერფეისის დიზა ინერი
ჩიკა შუა , ნიკოლოზ
ელიზბა რა შვილი

•h ps://helpx.adobe.com/photoshop/how‐to/edit‐
photo.html
•h p://www.w3schools.com/html
•h p://www.crea vebloq.com/graphic‐design/pro‐
guide‐logo‐design‐21221
•h ps://www.video2brain.com/en/design‐
illustration
•h p://www.crea vebloq.com/digital‐art/illustrator‐
tutorials‐1232697
•h p://www.about.com/

და რგობრივი ინგლისური ენა
ვებტექნოლოგიებში

ვებგვერდის ინტერა ქტივისა და
13
ეფექტების შემუშა ვება - Ja va Script

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

ე. ჩიკა შუა ,
ნ. ელიზბა რა შვილი,
ზ. დოლიძე,
გ. კევლიშვილი

ვებინტერფეისის დეველოპერი

http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf
http://www.tutorialspoint.com/javascript
http://www.w3schools.com/html
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ვებგვერდის მა რთვის სისტემების
(CMS) გა მოყენება

ე. ჩიკა შუა ,
ნ. ელიზბა რა შვილი,
ზ. დოლიძე,
გ. კევლიშვილი

ვებინტერფეისის დეველოპერი

http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf
http://www.w3schools.com/html

ვებგვერდის მა რკირება Bootstra p-ის
15 სპეცია ლიზებული ბიბლიოთეკების
სა შუა ლებით

https://getbootstrap.com/
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_v
er.asp
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მოდული

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

https://angular.io/
https://www.tektutorialshub.com/angular‐2‐
tutorial/#directives
https://www.youtube.com/watch?v=_‐CD_5YhJTA

ვებგვერდის ინტერა ქტივისა და
16 ეფექტების შემუშა ვება Angula r-ის
სა შუა ლებით
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ვექტორული გა მოსა ხულების
და მუშა ვება (Adobe Illustra tor)

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

ე. ჩიკა შუა ,
ნ. ელიზბა რა შვილი,
ზ. დოლიძე,
გ. კევლიშვილი

ვებინტერფეისის დიზა ინერი

http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf
http://www.w3schools.com/html
https://helpx.adobe.com/photoshop/how‐to/photo‐
editor.html

