
დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

1 9
00

ძვ. ქართ. ლიტ.ისტ.1 

https://zoom.us/j/95835799949?pwd

=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQX

QwUT09

მ. დავითაძე უცხო ენა ქართული ფოლკლორი მ. ივანიძე

2 10
00 ძვ. ქართ. ლიტ.ისტ.1 მ. დავითაძე უცხო ენა ქართული ფოლკლორი მ. ივანიძე

3 11
00 უცხო ენა სახისმეტყველება მ. დავითაძე ქართ. ენის პრაქტ. გრ. ნათელა ბერიძე

4 12
00

ქართ. ენის გრ. საფუძ.1 

https://zoom.us/j/95835799949?pwd

=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQX

QwUT09

მერაბ ბერიძე ინკლუზიური განათლება მ. ივანიძე XX ს.ქართ. ლიტ. ისტ.1 ვ. ინაური

5 13
00 ქართ. ენის გრ. საფუძ.1 მერაბ ბერიძე XXს. ქართ. ლიტ. ისტ.1 ვ. ინაური

6 14
00 სახისმეტყველება მ. დავითაძე

1 9
00

ქართ. ენის გრ. საფუძ.1 

https://zoom.us/j/95835799949?pwd

=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQX

QwUT09

მ.ბალასანიანი ლიტ. თეორია დ. ბეთხოშვილი საკოლო პრაქტიკა 1 ს. გვარამაძე

2 10
00 ქართ. ენის გრ. საფუძ.1 მ. ბალასანიანი ახ. ქართ. ლიტ. ისტ.1 მ. დავითაძე

3 11
00

უცხო ენა 
https://zoom.us/j/95835799949?pwd

=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQX

QwUT09

ახ. ქართ. ლიტ. ისტ.1 მ. დავითაძე ტოპონიმიკის შესავალი მ. ბალასანიანი

4 12
00 უცხო ენა ქართ. ენის გრ. საფუძ.3 მაკა ბერიძე ტოპონიმიკის შესავალი მ. ბალასანიანი

5 13
00 უცხო ენა ქართ. ენის გრ. საფუძ.3 მაკა ბერიძე ტოპონიმიკის შესავალი მ. ბალასანიანი

6 14
00

1 9
00

ენათმეცნიერების შესავალი  (ს) 
ლექციაზე შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd

=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZW

daUT09

მაკა ბერიძე ქართ. ენის პრაქტ.გრ. ნათელა ბერიძე

2 10
00

ენათმეცნიერების შესავალი  (ლ) 

ლექციაზე შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd

=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZW

daUT09

მერაბ ბერიძე ლიტ. თეორია დ. ბეთხოშვილი ქართ. ენის პრაქტ.გრ. ნათელა ბერიძე

3 11
00

ინფორმატიკა 1 

https://zoom.us/j/95835799949?pwd

=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQX

QwUT09

ხ. კვინცხაძე ლიტ. თეორია დ. ბეთხოშვილი ქართული ფოლკლორი მ. ივანიძე

4 12
00 ინფორმატიკა 1 ხ. კვინცხაძე ქართ. ენისა და ლიტ.ს.მ. ს. გარამაძე ქართული ფოლკლორი მ. ივანიძე

5 13
00 ქართ. ენისა და ლიტ.ს.მ. ს. გარამაძე

6 14
00

1 9
00

ძვ. ქართ. ლიტ.ისტ.1 

https://zoom.us/j/95835799949?pwd

=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQX

QwUT09

მ. დავითაძე ზოგ. განათ. .სისტ. ს.ს. მ. ივანიძე ქართ. კრიტიკის ისტ. ვ. ინაური

2 10
00 ძვ. ქართ. ლიტ.ისტ.1 მ. დავითაძე ზოგ. განათ. .სისტ. ს.ს. მ.ივანიძე ქართ. კრიტიკის ისტ. ვ. ინაური

3 11
00 ზოგ. განათ. .სისტ. ს.ს. მ.ივანიძე სახისმეტყველება მ. დავითაძე ქართ. კრიტიკის ისტ. ვ. ინაური

4 12
00

ინფორმატიკა 1 
https://zoom.us/j/95835799949?pw

d=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQ

XQwUT09

ხ. კვინცხაძე ინკლუზიური განათლება მ.ივანიძე XXს. ქართ. ლიტ. ისტ.1 ვ. ინაური შეს. განათ.კვლევ. მეთ მ. ივანიძე

5 13
00 ინფორმატიკა 1 ხ. კვინცხაძე ინკლუზიური განათლება მ.ივანიძე XXს. ქართ. ლიტ. ისტ.1 ვ. ინაური შეს. განათ.კვლევ. მეთ მ. ივანიძე

6 14
00 სახისმეტყველება მ. დავითაძე შეს. განათ.კვლევ. მეთ მ. ივანიძე

1 9
00 მეტყველების კულტურა ს. გვარამაძე ენები და კონფლიქტები ი. ღუტიძე

2 10
00 მეტყველების კულტურა ს. გვარამაძე ენები და კონფლიქტები ი. ღუტიძე

3 11
00

ლიტერატურათმცოდნ. შესავალი 

(ს) ლექციაზე შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd

=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZW

daUT09 დ.ბეთხოშვილი

ახ. ქართ. ლიტ. ისტ. 1 მ. დავითაძე მეტყველების კულტურა ს. გვარამაძე ენები და კონფლიქტები ი. ღუტიძე

4 12
00

ლიტერატურათმცოდნ. შესავალი 

(ს) ლექციაზე შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd

=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZW

daUT09 ნ. სულავა

ახ. ქართ. ლიტ. ისტ. 1 მ. დავითაძე ქართ. ენისა და ლიტ ს.მ. ს. გვარამაძე ენები და კონფლიქტები ი. ღუტიძე

5 13
00

ლიტერატურათმცოდნ. 
შესავალი (ლ) ნ. სულავა

6 14
00 ქართ. ენის გრ.საფ3(2სთ) მ. ქუქჩიშვილი

სასწავლო მეცადინეობის ცხრილი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2021-2022სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
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https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
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https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
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https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
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https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/95835799949?pwd=U3Z3a0h0cHBvSjRDQ0tra2dKQXQwUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09


დისციპლინა პედაგოგი პედაგოგი

1 10
00

ქართ.ენის სამეტყველო ფუნქც (წერა) 
https://zoom.us/j/95023575284?pwd=ZnhZYnF

WR1dzYUNVbVdnZm9IMzlrZz09

თ.ბლიაძე ონლ ჟ.ხაჩატურიან ონლ

2 11
00 ქართ ენის სამეტყ.ფუნქც(წერა) თ.ბლიაძე ონლ ჟ.ხაჩატურიან ონლ

3 12
00 ქართ ენის სამეტყ ფუნქც.წერა თ.ბლიაძე ონლ ჟ.ხაჩატურიან ონლ

4 13
00

ფონეტიკა ორთოეპია ორთოგრაფია 
https://zoom.us/j/95023575284?pwd=ZnhZYnF

WR1dzYUNVbVdnZm9IMzlrZz09

ჟ.ხაჩატურიან ონლ

5 14
00 ფონეტიკა ორთოეპია ორთოგრაფია ჟ.ხაჩატურიან ონლ

6 15
00 ფონეტიკა ორთოეპია ორთოგრაფია ჟ.ხაჩატურიან ონლ

1 10
00

ქართ. ენის სამეტყ. ფუნქციები (მოსმენა) 
https://zoom.us/j/95023575284?pwd=ZnhZYnF

WR1dzYUNVbVdnZm9IMzlrZz09

ნ.ზუმბაძე ონლ თ.ბლიაძე ონლ

2 11
00 ქართ.ენის სამეტყველო ფუნქც (მოსმენა) ნ.ზუმბაძე ონლ თ.ბლიაძე ონლ

3 12
00 ქართ ენის სამ ფუნქც.(მოსმენა) ნ.ზუმბაძე ონლ თ.ბლიაძე ონლ

4 13
00 ნ.ზუმბაძე ონლ

5 14
00 ნ.ზუმბაძე

6 15
00 ნ.ზუმბაძე

1 10
00

ქართული ენის პრაქიკული გრამატიკა 
https://zoom.us/j/95023575284?pwd=ZnhZYnF

WR1dzYUNVbVdnZm9IMzlrZz09

ჟ.ხაჩატურიან ონლ მ.ოსიძე ონლ

2 11
00 ქართული ენის პრაქიკული გრამატიკა ჟ.ხაჩატურიან ონლ მ.ოსიძე ონლ

3 12
00 ქართული ენის პრაქიკული გრამატიკა ჟ.ხაჩატურიან ონლ მ.ოსიძე ონლ

4 13
00 ქართული ენის პრაქიკული გრამატიკა ჟ.ხაჩატურიან ონლ

5 14
00

6 15
00

1 10
00

ქართ.ენის სამეტყვ.ფუნქც(ლაპარაკი) 

https://zoom.us/j/95023575284?pwd=ZnhZYnF

WR1dzYUNVbVdnZm9IMzlrZz09

მ.ოსიძე ონლ ს.გვარამაძე ონლ

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (ლაპარაკი)

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (ლაპარაკი)

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები 

(ლაპარაკი) 

https://zoom.us/j/93535490159?pwd=UDhNUWtzaE

5OM1ZDelBKYWUxSEpiUT09

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (კითხვა) 
https://zoom.us/j/93535490159?pwd=UDhNUWtzaE

5OM1ZDelBKYWUxSEpiUT09
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სასწავლო მეცადინეობის ცხრილი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა არაქართულენოვანთათვის

დ
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ეე
ბი

აუ
დ
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.

№

II- ჯგუფი

ფონეტიკა ,ორტოეპია ორთოგრაფია 
https://zoom.us/j/93535490159?pwd=UDhNUWtzaE

5OM1ZDelBKYWUxSEpiUT09

ფონეტიკა ,ორტოეპია ორთოგრაფია

ფონეტიკა ,ორტოეპია ორთოგრაფია

ქართ.ენის სამეტყ.ფუნქც (წერა)

ქართ.ენის სამეტყ.ფუნქც (წერა)

ქართ.ენის სამეტყ.ფუნქც.(მოსმენა) 
https://zoom.us/j/93535490159?pwd=UDhNUWtzaE

5OM1ZDelBKYWUxSEpiUT09

ქართ ენის სამ ფუნქც(მოსმენა)

ქართ ენის სამ ფუნქც(მოსმენა)

ქართ.ენის სამეტყ.ფუნქც (წერა) 
https://zoom.us/j/93535490159?pwd=UDhNUWtzaE

5OM1ZDelBKYWUxSEpiUT09
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2 11
00 ქართ.ენის სამეტყვ.ფუნქც(ლაპარაკი) მ.ოსიძე ონლ ს.გვარამაძე ონლ

3 12
00 ქართ.ენის სამეტყვ.ფუნქც(ლაპარაკი) მ.ოსიძე ონლ ს.გვარამაძე ონლ

4 13
00 ს.გვარამაძე ონლ

5 14
00

1 10
00 ჟ.ხაჩატურიან ონლ

2 11
00 ჟ.ხაჩატურიან ონლ

3 12
00 ჟ.ხაჩატურიან ონლ

4 13
00

ქართ ენის სამეტყ.ფუნქც(კითხვა 
https://zoom.us/j/95023575284?pwd=ZnhZYnF

WR1dzYUNVbVdnZm9IMzlrZz09

ს.გვარამაძე ონლ ჟ.ხაჩატურიან

5 14
00 ქართ ენის სამეტყ.ფუნქც(კითხვა ს.გვარამაძე ონლ

6 15
00 ქართ ენის სამეტყ.ფუნქც(კითხვა ს.გვარამაძე ონლ

7 16 ქართ ენის სამეტყ.ფუნქც(კითხვა ს.გვარამაძე ონლ

8

ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები (კითხვა)

ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა 
https://zoom.us/j/93535490159?pwd=UDhNUWtzaE

5OM1ZDelBKYWUxSEpiUT09

ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა

ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები(კითხვა)

ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები(კითხვა)
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