
N მოდული ავტორი სახელმძღვანელოს სათაური
ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ 

გვერდის მისამართები

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

 http://myprofession.gov.ge/;

 www.job.ge.

გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში
6

დისკიN7                                                 ინფორმაციის ტექნოლოგია

1

კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა

2
კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა

3

კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები

4

კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 

პრობლემების აღმოფხვრა

5
მობილური, Linux და OS X 

ოპერაციული სისტემები
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დისკიN7                                                 ინფორმაციის ტექნოლოგია

ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, შ 

სვანიშვილი. 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი“ 

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf

https://www.netacad.com 

8
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT 

Support
https://www.netacad.com 

9 ინფორმაციული წიგნიერება 1 ვ.ოთხოზორია, ზ. ცირამუა „ინფორმაციული ტექნოლოგიები“ 
http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmdzgvanelo-IT.pdf

ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე 
„ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“, 

ს. ხიზანიშვილი, ა. 

ყულიჯანაშვილი, ლ. 

წიქარაძე, 

„საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“

გ. ჩაჩანიძე,  ქ. ნანობაშვილი ,,ბიზნეს-კომუნიკაცია“

გ. შიხაშვილი, გ. 

ერქომაიშვილი, ც. 

დალაქიშვილი, 

„პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი 

ბიზნესის დაწყება და მართვა“

https://www.youtube.com/watch?v=0bRnPr-UyFE

https://www.youtube.com/watch?v=0cVHoRUEPws

https://www.youtube.com/watch?v=Z2_wfVN1kKM

პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში
7

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია10

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf
http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmdzgvanelo-IT-mxardachera.pdf
https://www.netacad.com/
https://www.netacad.com/
http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmdzgvanelo-IT.pdf
http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmdzgvanelo-IT.pdf


N მოდული ავტორი სახელმძღვანელოს სათაური
ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ 

გვერდის მისამართები

დისკიN7                                                 ინფორმაციის ტექნოლოგია

ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. 

მაჭარაშვილი, ვ.აბესაძე, ზ. 

მეტრეველი 

„მათემატიკა“, 

გოგიშვილი გ., ვეფხვაძე თ., 

მებონია ი., ქურჩიშვილი ლ., 
მათემატიკა X/ მოსწავლის წიგნი 

გოგიშვილი გ., ვეფხვაძე თ., 

მებონია ი., ქურჩიშვილი ლ., 
მათემატიკა X,/მასწავლებლის წიგნი, 

ჯაფარიძე ნ., წილოსანი მ., 

წულაია ნ., 
მათემატიკა 10/მოსწავლის წიგნი, 

ჯაფარიძე ნ., წილოსანი მ., 

წულაია ნ., 
მათემატიკა 10/მასწავლების წიგნი, 

გაბოშვილი ნატო, 
რაოდენობრივი წიგნიერება / სტუდენტის 

სახელმძღვანელო,  

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-

saxelmzgvanelo-raodenobrivi-tswigniereba.pdf 

შორენა ხუბუნაია
სტუდენტის სახელმძღვანელო 

„მეწარმეობა“ 

პროფესიულ კვალიფიკაციათა 

განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამა

მასწავლებლის სახელმძღვანელო 

„მეწარმეობა“ 

საქართველოს კანონი ,,ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ“;

საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა 

შესახებ“;

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

(თავი XII);

 ,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების  

შესახებ“ საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის №999 ბრძანება;
„გადასახადების ადმინისტრირების 

შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 

№996  (კარი 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.

მეწარმეობა 112

რაოდენობრივი წიგნიერება11
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დისკიN7                                                 ინფორმაციის ტექნოლოგია

სახელმძღვანელო “New English File” 

პაკეტი; 

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&selLa

nguage=en 

www.myenglishpages.com

 www.esolcourses.com, 

http://www.englishexercises.org, 

http://www.englishvocabularyexercises.com/general-

vocabulary

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

საქართველოს ზოგადი  

ადმინისტრაციული კოდექსი

თამარ სამნიძე
„პასიური საარჩევნო უფლების 

ასაკობრივი ცენზი

ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია 

რომი, 1950 წელი 4 ნოემბერი

http://www.civics.ge/ 

თეა ტეტელოშვილი
აღმართი (ქართული ენა უცხოელი 

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

თეა ტეტელოშვილი
აღმართი (ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელთათვის სავარჯიშო რვეული) 

თინათინ კუღურაძე, 

ეკატერინე ქუთათელაძე, 

ივლიტა ლობჟანიძე

ვიდეოფილმებზე აგებული დამატებითი 

სასწავლო მასალები ქართული ენის 

შემსწავლელთათვის

15

14 სამოქალაქო განათლება

უცხოური ენა (ინგლისური)13

ქართული ენა A2
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