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11 აპრილი 

 

15:00 – 16:30 

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ქართული ენის სწავლების გაუმჯობესებისათვის 

შექმნილი საუნივერსიტეტო სადისკუსიო  პლატფორმის პირველი სხდომა   

ორგანიზატორები: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, განათლებისა  და მეცნიერების 
სამინისტრო, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

მისამართი:  ზუმის პლატფორმა  

 

 
 

12 აპრილი 

 

 

11:00 -12:00 

 

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის II ბიულეტენის პრეზენტაცია 

ორგანიზატორები: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
მისამართი:  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1 

 

 

 

12:00-16:00 

 

ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 

ორგანიზატორები: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
მისამართი:  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1 

 
 

 

13 აპრილი 

 

12:00-13:00 

 

შეხვედრა ეუთოს უმაღლეს კომისართან, კაირატ აბდრახმანოვთან 

ორგანიზატორები:  საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 

მისამართი:  მთავრობის ადმინისტრაცია, პ. ინგოროყვას #7 
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14 :00 -15:00 

 

სახელმწიფო ენის ელჩები 

ორგანიზატორები: ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, 

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 

მისამართი:  თბილისის საკრებულოს საგამოფენო დარბაზი, თავისუფლების #1 

 

 

16:00  

 

1+4 პროგრამის სტუდენტებთან შეხვედრა 

ორგანიზატორები: შერიგებისა და სამოქალაქო   თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი  

მისამართი: ტექნოპარკი, ინოვაციების ქ.#7 

 

17:00  

გამოფენა „ერთი წიგნის ისტორია - იაკობ გოგებაშვილისეული დედაენის საგამომცემლო 

ისტორია“ 

ორგანიზატორები: თბილისის საკრებულო, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი 

მისამართი: თბილისის საკრებულოს საგამოფენო დარბაზი, თავისუფლების #1 

 

 

 

14 აპრილი 

 

11:00 -13:00 

სახელმწიფო ენის სტრატეგიის ფარგლებში იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ 

შესრულებული აქტივობის შედეგების პრეზენტაცია-გამოფენა 

ორგანიზატორი: იუსტიციის სამინისტრო 

მისამართი: იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ა. პოლიტკოვსკაია ქ. #1 

 
 
14:00-16:00 

 

 სახელმწიფო ენის სტრატეგიის მხარდამჭერო სამიზნე საგრანტო კონკურსის 

პრეზენტაცია; 
 ქართული ენის ფესტივალის ფარგლებში შექმნილი საკონკურსო ნამუშევრების 

გამოფენა და კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია 
 

ორგანიზატორები: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი:  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1 
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15:00   

პროფესორ თინათინ ბოლქვაძის საჯარო ლექცია „ქართული ენა 1978 წლიდან დღემდე“ 

(შერეული ფორმატი) 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პროგრამა თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი 

მისამართი:  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1, 

304-ე აუდიტორია. ზუმის ბმული: https://zoom.us/j/3731455567 

 

 

16:00 

ღონისძიება „მე მიყვარს ქართული - ჩემი სახელმწიფო ენა“ 

ორგანიზატორები: კავკასიის უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 

მისამართ: პ. სააკაძის ქ. #1 

 

 

 

15 აპრილი 

 

 

15:00 – 16:00 

 

გიორგი ალიბეგაშვილის საჯარო ლექცია „1978 წლის 14 აპრილის ქრონიკები“  

ორგანიზატორები: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბავშვო უნივერსიტეტი 

ლექცია ჩატარდება დისტანციურად. ზუმის მონაცემები: https://zoom.us/j/92677767666 

ID: 926 7776 7666 

 

 

15-16 აპრილი 

 

სამეცნიერო კონფერენცია „სალიტერატურო ენის საკითხები III“ 

ორგანიზატორი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

მეტყველების კულტურის განყოფილება 

კონფერენცია ჩატარდება ზუმის პლატფორმით 

 
 

https://zoom.us/j/3731455567
https://zoom.us/j/92677767666

