ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი
სახელმძღვანელოს სათაური

№ მოდული

ავტორი

1

1. ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე
2. ს. ხიზანიშვილი, ა.
ინტერპერსონალური
კომინიკაცია

2

რაოდენობრივი
წიგნიერება

3

ინფორმაციული
წიგნიერება 1

ყულიჯანაშვილი, ლ. წიქარაძე,
3. გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი
4. გ. შიხაშვილი, გ.
ერქომაიშვილი, ც. დალაქიშვილი,
1. ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ.
მაჭარაშვილი, ვ.აბესაძე, ზ.
მეტრეველი
2. ნ. მაჭარაშვილი
3. გოგიშვილი გ., ვეფხვაძე თ.,
მებონია ი., ქურჩიშვილი ლ.
4. გოგიშვილი გ., ვეფხვაძე თ.,
მებონია ი., ქურჩიშვილი ლ.
5. ჯაფარიძე ნ., წილოსანი მ.,
წულაია ნ.,
6. გაბოშვილი ნატო,

1. „ინტერპერსონალური კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“, თბილისი, 2010 წ.
2. „საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“, თბილისი, 2007 წ.
3. ,,ბიზნეს-კომუნიკაცია“, , თბილისი, 2009 წ.
4. „პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა“, თბილისი,
2012 წ.
1. „მათემატიკა“, თბილისი, 2009 წელი;
2. მათემატიკა, მეოთხე გადამუშავებული გამოცემა, თბილისი, 2012 წელი;
3. მათემატიკა X/ მოსწავლის წიგნი , თბ., ინტელექტი, 2012 წელი;
4. მათემატიკა X,/მასწავლებლის წიგნი, თბ., ინტელექტი, 2012 წელი;
5. მათემატიკა 10/მოსწავლის წიგნი, თბ., ბაკურ სულაკაურის გამომც., 2012 წელი;
6. რაოდენობრივი წიგნიერება / სტუდენტის სახელმძღვანელო, თბ., 2015 წ. ( http://vet.ge/wpcontent/uploads/2015/08/studentis-saxelmzgvanelo-raodenobrivi-tswigniereba.pdf

http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmdzgvanelo-IT.pdf
1. სტუდენტის სახელმძღვანელო „მეწარმეობა“ (პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა);
2. მასწავლებლის სახელმძღვანელო „მეწარმეობა“ (პროფესიულ კვალიფიკაციათა

4

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა);
3. ,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №415
მეწარმეობა 2

დადგენილება;
4. საქართველოს კანონი ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;
5.საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“;
6. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (თავი XII);
7. ,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №999
ბრძანება;

8. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996 (კარი
VII);
English File (bigginer)– Oxford, 2010
English File (elementary)– Oxford, 2010
English File (pre-intermediate)– Oxford, 2010

5
უცხოური ენა

8

პრაქტიკული
პროექტი - ბეჭდური
და ონლაინ
გამოცემების
რეპორტიორი

9
ახალი ამბების
წარმოება

10

ინფორმაციის
მოძიების ტექნიკა

11

წერილობით
ტექსტთან მუშაობა

1. მელვინ მენჩერი,
2. თ. დვალიშვილი, ,ს. ასათიანი,
3. ნ.კუპრაშვილი,
4. ნ.კუპრაშვილი
1. დიანა ტყებუჩავა,
2. მელვინ მენჩერი,

1. დიანა ტყებუჩავა,
2. მელვინ მენჩერი,

1. ,,პუბლიცისტური ტექსტის შინაარსობრივი ელემენტები“, თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, თბილისი 1997
2. „ახალი ამბები, გაშუქება და წერა“, თბილისი, 2013 წ.

1. დ. თვალთვალაძე, ნ.

1. ,,მართლწერის წესები და სავარჯიშოები“, ნაწილი I, თბილისი, 2006.
2. ,,ქართული მართლწერა“, თბილისი, 1998.
3. ,,ქართული მართლწერა“, თბილისი, 1985
4. ,,ჟურნალისტის სტილისტური ცნობარი“, ჟურნალისტთა საერეთაშორისო ცენტრი,
თბილისი 2002
5. ,,ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტური ლექსიკონი“, გამომცემლობა
„უნივერსალი",თბილისი 2009

გაფრინდაშვილი,
2. თ. სანიკიძე,
3. გ. შალამბერიძე,

ოლიკო ცისკარიშვილი

12
ფოტოსაქმე

13
ვიდეომასალაზე
მუშაობა

1. „ახალი ამბები, გაშუქება დაწერა“, თბილისი, 2013 წ.
2. „ახალი მედია ჟურნალისტებისთვის“,
3. „ახალი მედია ძველი მედიისთვის“, 2011
4. „თანამედროვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემა“, „ჟურნალისტური
ძიებანი“, 2006 წ. თბილისი.
1. ,,პუბლიცისტური ტექსტის შინაარსობრივი ელემენტები“, თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, თბილისი 1997
2. „ახალი ამბები, გაშუქება და წერა“, თბილისი, 2013 წ.

1. ფრედ შუკი, ჯონ ლარსონი,
ჯონ დეტარსითი,
2. პოლ სტეინლი,
3. ბესარიონ ორმოცაძე,

,,ფოტოჟურნალისტიკის საწყისები“, თბილისი, 2011 წ.
1. „სატელევიზიო რეპორტაჟის მომზადება და ტელეჟურნალისტიკა. ვიზუალური თხრობის
გზამკვლევი", მეექვსეგამოცემა, თბილისი, 2014
2. „სატელევიზიო რეპორტაჟი", პრაქტიკული სახელმძღვანელო პროფესიონალებისთვის,
თბილისი, 2001 წ.
3. „პრაქტიკული რჩევები დამწყებ ოპერატორს“, ბესარიონ ორმოცაძე, თბილისი, 2007 2.
4. „ოპერატორი ტელესივრცეში, თბილისი, 2010 წ.

14
ახალი მედია

1. თ. დვალიშვილი და ს.
ასათიანი
2. ნ. კუპრაშვილი,
3. მ. ვეკუა, ჟილ რუე

1. „ახალი მედია ჟურნალისტებისთვის“,
2.. „თანამედროვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემა“, „ჟურნალისტური
ძიებანი“, 2006 წ. თბილისი
3. „ჟურნალისტიკა“ თბილისი 2013წ.

15

პროფესიული
ეთიკის დაცვა

1. საქართველოს კონსტიტუცია
2. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი
3. საქართველოს კანონი ,,მაუწყებლობის შესახებ“
6. საქართველოს კანონი ,,გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“
7. საქართველოს კანონი „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“
8. ჟურნალისტთა უფლებებისა და მოვალეობების საერთაშორისო დეკლარაცია
9. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წესდება, თბილისი, 2009 წ.
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პროფესიული
უსაფრთხოების
დაცვა
კანონმდებლობა
რეპორტიორისათვის

1. „ჟურნალისტთა უსაფრთხოების სახელმძღვანელო“, საქართველოს ჟურნალისტთა
დამოუკიდებელი ასოციაცია, ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია, 2012 წელი.
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10. ჯან კლოდ ბერტრანი
11. ს. ჯორბენაძე, უ. ბახტაძე, ზ.
მაჭარაძე

185. სახელმწიფო
სტრუქტურებთან
მუშაობა

1. საქართველოს კონსტიტუცია
2. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი
3. საქართველოს კანონი ,,მომიჯნავე და საავტორო უფლებების შესახებ“
4. საქართველოს კანონი ,,მაუწყებლობის შესახებ“
5. საქართველოსკანონი ,,გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“
6. საქართველოს კანონი „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“
7. ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა
8. გაეროს კონვენციები რასიზმის, რელიგიური, ეთნიკური და სხვათა მიმართ
შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ
9. ჟურნალისტთა უფლებებისა და მოვალეობების საერთაშორისო დეკლარაცია
10. ,,მედიაეთიკა და ანაგარიშვალდებულების სისტემები“, თავისუფლების ინსტიტუტი,
თბილისი, 2004
11. „მედისამართალი“, თბილისი, 2014
12.“ სასამართლო ჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო“ - სამართლებრივი განაათლების
ასოციაცია, ჟურნალისტთა საერთაშორისო ცენტრი
1. Civil.ge — საქართველოს პოლიტიკური სიახლეების მაცნე
2. ვებ-გვერდი: national integrity system – Georgia - მასალები: აღმასრულებელი შტო,
საკანონმდებლო ორგანო, სასამართლო ხელისუფლება, მედია.

3, საქართველოს კონსტიტუცია
4. www. patriarchate.ge
6. „სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი“
7. www. president.gov.ge
8. საქართველოს კანონი დიპლომატიური სამსახურის შესახებ
9. ვენის კონვენცია - დიპლომატიური ურთიერთობები

19
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კომუნიკაცია-2
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English File (intermadiate)– Oxford, 2010
English File (upper intermadiate)– Oxford, 2010
English File (advance)– Oxford, 2010
Vince – Grammer, Oxford, 2012

ინგლისური ენა (B1+/ B2) ბეჭდური
და ონლაინ
გამოცემების
რეპორტიორისათვის

პირველადი
გადაუდებელი
დახმარება

1. ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე,
2. ს. ხიზანიშვილი, ა.
ყულიჯანაშვილი, ლ. წიქარაძე,
1.გ. ზავრაშვილი

22
არჩევნების გაშუქება
5. იაშა ლანგი

23

ჯანდაცვისა
და სოციალური
საკითხების
გაშუქება

1. „ინტერპერსონალური კომუნიკაცია/მომსახურების სფერო“, თბ., 2010
2. „საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“, თბ., 2007
1 „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“
2..American Health Association. BLS (სიცოცხლისშენარჩუნებისბაზისურიალგორითმი).
3. ელ.წიგნი „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“ 2015 წ
1. საქართველოს კონსტიტუცია
2. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წესი
3. საარჩევნო კოდექსი;
4.. www.iuristebi.wordpress.com/არჩევნები/
5. მედია და არჩევნები
1. საქართველოს კონსტიტუცია;
2. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წესი - საქართველოს მთავრობის დადგენილება №291
(2013 წლის 26 აგვისტო) ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და
პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“
3. „მედიაში სოციალური საკითხების გაშუქების ელემენტები“, ოლიკო ცისკარიშვილი,
თბილისი, 2013 წ.
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