
გერმანული ენის სწავლება ინტერნეტ-რესურსები 

გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში 

 

გერმანული ენის სწავლის ტრადიციასა ქართველოში დიდი ხანია არსებობს 

და ბევრი ქართველი ამ ენას ძალიან კარgად ფლობს. თუკი გერმანული ენის 

შემსწავლელი კურსის თბილისში ან გერმანიაში გავლა ან გამოცდების 

ჩაბარება გსურთ, გოეთეს ინსტიტუტი სიამოვნებით დაგეხმარებათ. 

გოეთეს ინსტიტუტში დაიბადაიდეა, ცნობილი ქართველები გერმaნული 

ენის „ელჩებად“ აგვერჩია და მათთან ერთად განგვეხორციელებინა პროექტი 

„რატომ გერმანული“? იხილეთ ვებ-გვერდი და გაეცანით ჩვენს 

რესპოდენტებს, რომლებიც გერმანული ენის ცოდნას ადამიანის 

სიმდიდრედ აღიქვამენ და ამ განწყობას სიამოვნებით გვიზიარებენ. 

გსურთ გერმანულში ივარჯიშოთ ინტერნეტის მეშვეობით?  მოინახულეთ 

შემდეგი ინტერნეტ შემოთავაზებები გერმანული ენის ყველა 

საფეხურისათვის. 

 http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/sta/deindex.htm 

გოეთეს ინსტიტუტის ამ ვებ-გვერდზე შესაძლებელია აირჩიოთ თქვენთვის 

სასურველი ენის დონე და დაირღმაოთ ცოდნა გერმანულ ენაში.  

 http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm 

გოეთეს ინსტიტუტის ვებ-გვერდი გთავაზობთ საინტერესო ტექსტებს, 

ვიდეო მასალასა და სავარჯიშოებს მაღალი საფეხურისათვის.  

 http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm 

გოეთეს ინსტიტუტი გთავაზობთ საინტერესო თემებს მათთვის ვინც 

დაინტერესებილია ქვეყანათმცოდნეობით, პროფესიული და დარგობრივი 

ენებით და გერმანული ენის ადრეულ ასაკში შესწავლით. იხილეთ ვებ-

გვერდი და გაეცანით მასალებს, რომლებიც განტავსებულია რუბრიკაში 

„გერმანული ების შესწავლა“ ან „გერმანული ენის სწავლება“.  

 http://www.goethe.de/frm/pod/deindex.htm 

გოეთეს ინსტიტუტის ამ ვებ-გვერდზე იხილავთ მრავალ პოდკასტს 

გერმანული ენის შესწავლის მსურველთათვის  სხვადასხვა ენობრივი 

საფეხურებისათვის. 

 http://www.goethe.de/frm/qus/deindex.htm 
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გოეთეს ინსტიტუტის ამ ვებ-გვერდის საშუალებით შეძლებთ მონაჭილეობა 

მიიღოთ ვიქტორინაში და თამაშებში, რომლებიც განკუთვნილია ენის 

ეფექტურად შესწავლისთის.   

 Online-Spiele: http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/dib/spi/deindex.htm 

ვებ-გვერდზე განთავსებულია ონლაინ თამაშები გერმანული ენის 

შემსწავლელთათვის.  

 +3000 kostenlose Arbeitsblätter von DaF-Lehrer für DaF-

Lehrer>  http://de.islcollective.com/ 

3000-ზე მეტი უფასო სავარჯიშო გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის 

და მრავალი მეთოდური რჩევა. ვებ-გვერდის საშუალებით შეგიძლიათ 

გაეცნოთ სხვადასხვა თამაშებს, ინსტრუქციებსა და ლექსიკურ 

სავარჯიშოებს გაკვeთილისათვის,  მათ შორის კერძო გაკვეთილისათვისაც.  

იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ ვებ-გვერდზე მუშაობა საჭიროა 

გაიაროთ უფასო რეგისტრაცია. იხ. შემდეგი ბმული 

 7833 kostenlose Online-Übungen & Arbeitsmaterialien: 

http://www.allgemeinbildung.ch/home.htm 

7833უფასო ონლაინ სავარჯიშო, სამუშაო მასალა, ტესტები და ვიქტორინა. 

ვებ-გვერდზე შესაძლებლობა მოგეცემათ შეამოწმოთ და გაიღრმაოთ 

საკუთარი ცოდნა და უნარ-ჩვევები.  

 Lernmaterial Deutsch:  http://www.schule.rorschach.ch/pestalozzi/Lernmat-dt.htm 

ვებ-გვერდი გთავაზობთ მრავალ ლექსიკურ და გრამატიკულ სავარჯიშოს. 

ასევე საშუალება მოგეცემათ გაიუმჯობესოთ თქვენი მართლწერა.  

 Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialfür Lehrer und Schüler an Grund-, Haupt- 

oder Sonderschulen:  http://www.unterrichtsmaterial-

schule.de/unterrichtsmaterial1.shtml 

სავარჯიშოები და სასწავლო მასალა, როგორც პედაგოგებისათვის, ასევე 

მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა ტიპის სკოლებში. ვებ-გვერდზე საშუალება 

მოგეცემათ მოცემული მასალა შეუსაბამოთ თქვენს მოთხოვნას.  

 Hueber Arbeitsblätter: http://www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache/lehrwerke/ 

 

აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სახელმძღვანელო, შესაბამისად რუბრიკა 

„სწავლა“ ან „სწავლება“. თქვენ იხილავთ სხვადასხვა სავარჯოშოს და 
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ონლაინ მასალას, რომელიც  გერმანული ენის დამოუკიდებლად სწავლაში 

დაგეხმარებათ.  

 

 Langenscheidt  Arbeitsblätter: http://www.langenscheidt-

unterrichtsportal.de/Deutsch_als_Fremdsprache/9131 

 

გსურთ დამოუკიდებლად შეისწავლოთ გერმანული ენა? აირჩიეთ  

თქვენთვის სასურველი სახელმძღვანელო და რუბრიკა „სასწავლო 

მასალები“. ონლაინ სავარჯიშოები, თამაშები, ვიდეო მასალა და მრავალი 

სხვა თქვენი მიზნის მიღწევაში დაგეხმარებათ.  

 Cornelsen Arbeitsblätter: http://www.cornelsen.de/erw/1.c.1853639.de 

ვებ-გვერდზე იხილავთ სავარჯიშოებს, გერმანული, როგორც უცხოური 

ენის და გერმანული, როგორც მეორე უცხოური ენის შემსწავლელთათვის. 

ასევე შეგიძლიათ მონაწილება მიიღოთ თვითშეფასების ტესტირებაში, 

გაეცნოთ  სხვადასხვა სახელმძღვანელოების, საგამოცდო და 

ქვეყანათმცოდნეობის მასალებს და მიიღოთ მეთოდური რჩევები.   

 Arbeitsblätter DaF/DaZ: http://www.graf-gutfreund.at/m_start2.htm 

ვებ-გვერდი გთავაზობთ მასალების პორტფოლიოს როგორც გერმანული, 

როგორც უცხოური ენის და გერმანული, როგორც მეორე უცხოური ენის 

შემსწავლელთათვის. 

 Materialien für den Unterricht/Grammatikübungen: 

http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/ueberblick-gra1.php#NOM 

ვებ-გვერდი განკუთვნილია სასწავლო მასალისა და გრამატიკული 

სავარჯიშოებისათვის ეკონომიკური, როგორც უცხოური ენის 

შემსაწლელთათვის.  

 Kartenspiele Grammatik: http://www.blume-

programm.de/ab/boerse/a_40.htm#HEADING40-0 

ვებ-გვერდზე განთავსებულია როგორც ზოგადი, ასევე კონკრეტული 

მასალები სახელმძღვანელოებთან მიმართებაში, ონლაინ და 

ინტერაქტიული სავარჯიშოები. ისინი  გერმანული, როგორც უცხოური ენის 

შემსწავლებლებს დაეხმარება ლექსიკური და გრამატიკული ცოდნის 

გაღრმავებაში, წერისა და კითხვის უნარ-ჩვევების განვითარებაში.  

 Tauschbörse Unterricht: 2000 Arbeitsblätter: http://www.blume-

programm.de/ab/boerse/ 

2000-ზე მეტი სავარჯიშო, სასწავლო მასალა, თამაშები და მრავალი სხვა, 

რომელიც დაგეხმარებათ ცოდნის თვითშეფასებაში.   
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 Unterrichtsmaterial für Deutsch als Fremdsprache – Kopiervorlagen 

http://www.westfr.de/daf/spiele.htm 

სასწავლო მასალა და თამაშები, გერმანული, როგორც უცხოური ენის 

შემსწავლელთათვის გრამატიკული სტრუქტურების გამყარების მიზნით.  

 Deutschlern. Net:  http://www.deutschlern.net/ 

ვებ-გვერდი გთავაზობთ ტექსტებს აქტუალურ თემებზესხვადასხვა 

ენობრივი საფეხურებისათვის. თოთოეული ტექტს თან ახლავს სავარჯიშო 

და პასუხები. იმისათვის, რომ ისწავლოთ ან ასწავლოთ გერმანული ენა 

იხილეთ შემდეგი ბმული და გაიარეთ უფასო რეგისტრაცია.  

 Übungen und Spiele zum Herunterladen: http://www.land-der-woerter.de/lernen/ 

ასწავლით ან სწავლობთ გერმანულ ენას?  - თქვენ საშუალება მოგეცემათ 

გაეცნოთ მრავალ სავარჯიშოს, თამაშს და მასალას სხვადასხვა ენობრივი 

საფეხურებისათვის. 

 Online-Aufgaben Schubert: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/ 

 

ონლაინ სავარჯიშოები უცხოური ენის დამოუკიდებლად 

შემსწავლელთათვის სხვადასხვა ენობრივი საფეხურებისათვის.  
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