პროგრამა
07.06.2018

15:00 – 16:30 სთ.

საინფორმაციო შეხვედრა: სწავლა და სასტიპენდიო პროგრამები
გერმანიაში; გერმანიის ბუნდესთაგის საერთაშორისო
საპარლამენტო სტიპენდიის პროგრამა (IPS 2019)
ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში / DAAD
ადგილი: აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარ მეფის ქ. 59
ღონისძიების ენა: გერმანული

10.06.2018

10:00 – 17:00 სთ.

სემინარი "რა არის კოლეგიალური ჰოსპიტაცია და როგორ
გამოვიყენოთ ის სასწავლო პროცესში?"
ორგანიზატორი: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: გოეთეს ინსტიტუტი, ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული
შენიშვნა: რეგისტრაცია სავალდებულოა

11.06.2018

ფილმის ჩვენება „Gegen die Wand“ (რეჟისორი: ფატიჰ აკინი, 2004)

20:00 სთ.

ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში / გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: ფაბრიკა, ნინოშვილის ქ. 8, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული / ინგლისური სუბტიტრებით

15.06.2018

გერმანული ენის მეორე დონის დიპლომების გადაცემა

15:00 – 17:30 სთ.

17.06.2018
18:30 სთ.

ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: 195 საჯარო სკოლა თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული
შენიშვნა: მოწვევით

გერმანული ენის თვის დახურვის ღონისძიება.
გერმანია-მექსიკისა და შვეიცარია-ბრაზილიის საფეხბურთო
მატჩების პირდაპირი ტრანსლიაცია.
ორგანიზატორი: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: გოეთეს ინსტიტუტი, ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი

გერმანული ენის თვე
პროგრამა
2018

www.facebook.com/DreiLaender
ღონისძიებებზე დასწრება თავისუფალია.
გამონაკლისები მითითებულია პროგრამაში.

პროგრამა
15.05.2018

15:00 – 16:30 სთ.

პროგრამა
საინფორმაციო შეხვედრა: სწავლა და სასტიპენდიო პროგრამები
გერმანიაში; გერმანიის ბუნდესთაგის საერთაშორისო
საპარლამენტო სტიპენდიის პროგრამა (IPS 2019)

23.05.2018

გამოფენა: „გრიმები“

25.05.2018

15:00 სთ.

ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში / DAAD
ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ღონისძიების ენა: გერმანული

15.05.2018-დან
15:00 სთ-დან

15.05.2018
15:00 სთ.

16.05.2018
18:00 სთ.

ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: თელავის მე-9 საჯარო სკოლა
ღონისძიების ენა: გერმანული

„ლიხტენშტაინი მოგვითხრობს“ / მომხსენებელი:
ჰანსიორგ კვადერერი (ლიხტენშტაინი)

16:00 სთ.

17:00 სთ.

25.05.2018

15:00 – 17:30 სთ.

17.05.2018
19:00 სთ.

მიუზიკლი „აბრასო“ - ტანგო გადარჩენისთვის
2018 წლის გერმანული ენის თვის ოფიციალური გახსნა

ორგანიზატორი: შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
ადგილი: მე-6 საავტორო სკოლა, ლ. ასათიანის ქუჩა 28, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული

18.05.2018
11:00 სთ.

შეხვედრები ავტორთან: რონ ვინქლერი და გერმანისტიკის
სტუდენტები
ორგანიზატორი: DAAD
ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მე-5 კორპ. ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული

18.05.2018

15:00 – 17:00 სთ.

27.05.2018

15:00 – 17:00 სთ.

28.05.2018
20:00 სთ.

30.05.2018
19:00 სთ.

ფილმის ჩვენება „ვიქტორია“ (რეჟისორი: სებასტიან შიპერი, 2015)

01.06.2018

16:00 – 17:30 სთ.

02.06.2018

11:00 – 12:00 სთ.

30.05.2018
19:00 სთ.

01.06.2018

15:00 – 18:00 სთ.

პაბ-ვიქტორინა „სამი ქვეყანა – ერთი ენა“

ორგანიზატორი: გერმანიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის საელჩოები საქართველოში
ადგილი: ბარი Woland’s Spreakeasy, ი. მაჩაბლის ქ. 2, თბილისი (შესასვლელი
წიგნების მაღაზიიდან/კაფედან, შემდეგ მიდიხართ წიგნების თაროსთან და
შეგყავთ პაროლი ‚Butterbrot‘)
ღონისძიების ენა: გერმანული
შენიშვნა: რეგისტრაცია სავალდებულოა www.facebook.com/DreiLaender

მე-6 კლასის მოსწავლეთა შეჯიბრი -ცოდნის პარკური
ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: თბილისის ბოტანიკური ბაღი
ღონისძიების ენა: გერმანული
შენიშვნა: Pasch-ის სკოლების კონკურსი

"მოდი, იცეკვე და იმღერე ჩვენთან ერთად ზარმაც ნიანგსა და
თავხედ ბაყაყზე!" (18-36 თვის ბავშვებისათვის)
ორგანიზატორი: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: გოეთეს ინსტიტუტი, ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული/ქართული
შენიშვნა: რეგისტრაცია სავალდებულოა

03.06.2018
10:00 სთ.

03.06.2018
14:00 სთ.

03.06.2018

10:00 – 17:00 სთ.

04.06.2018
19:00 სთ.

ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში / გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: ფაბრიკა, ნინოშვილის ქ. 8, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული/ინგლისური სუბტიტრებით

„ისევ რაღაც მოხდა.“ - ვოლფ ჰაასი და მისი ბრენერდეტექტივები / მოხსენება & ფრაგმენტები ფილმებიდან.
მომხსენებელი: კატარინა პიხლერი (ავსტრია)

DaF-ის ახალი მოდულის პრეზენტაცია „Deutsch hoch drei“
გერმანული ენის პედაგოგებისთვის უნივერსიტეტში.
ორგანიზატორი: DAAD
ადგილი: გოეთეს ინსტიტუტი, ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული

"გოეთეს თასი"- საფეხბურთო ტურნირი ქუთაისში

ორგანიზატორი: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში / ქუთაისის აკ. წერეთლის
სახ. უნივერსიტეტი
ადგილი: ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, თამარ მეფის ქ. 59
ღონისძიების ენა: გერმანული/ქართული
შენიშვნა: რეგისტრაცია სავალდებულოა

სპექტაკლი „მაგიური სკოლა“

ორგანიზატორი: თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლა
ადგილი: გოეთეს ინსტიტუტი, ზანდუკელის ქუჩა 16, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული

ღია წიგნის დღე

ორგანიზატორი: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული/ქართული

მაია ფანჯიკიძე და ნათია ფანჯიკიძე საუბრობენ მაქს ფრიშის
„შტილერზე“
ორგანიზატორი: შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
ადგილი: მწერალთა სახლი, ი. მაჩაბლის ქუჩა 13, თბილისი
ღონისძიების ენა: ქართული

05.06.2018
14:00 სთ.

ორგანიზატორი: ავსტრიული ბიბლიოთეკა
ადგილი: ავსტრიული ბიბლიოთეკა, გიორგი წერეთლის 3, ილიაუნი, S-507, თბილისი

22-24.05.2018 ზღაპრები ნაშუადღევს
ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: თელავის მე-9 საჯარო სკოლა
ღონისძიების ენა: ქართული
შენიშვნა: მე-2 და მე-3 კლასის მოსწავლეებისთვის

თეატრალური წარმოდგენა „შავი ნისლი“
(8-13 წლის ბავშვებისათვის)

ორგანიზატორი: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ადგილი: გოეთეს ინსტიტუტი, ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი
ღონისძიების ენა: ქართული
შენიშვნა: რეგისტრაცია სავალდებულოა

მე-4 და მე-5 კლასების მოსწავლეთა კონკურსი კითხვაში
ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: სკოლა G L C თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული
შენიშვნა: Pasch-ის სკოლების კონკურსი; მოწვევით

საქართველოს ეროვნული ფინალი „Lesefüchse international“,
მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები განიხილავენ სამი
თანამედროვე გერმანულ ახალგაზრდულ წიგნს
ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: 52-ე საჯარო სკოლა, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული
შენიშვნა: DSD სკოლების კონკურსი; მოწვევით

ლიტერატურული შეხვედრა ჰელმუტ ნიდერლესთან (ავსტრია)

ორგანიზატორები: ავსტრიის საელჩო თბილისი / ავსტრიული ბიბლიოთეკა
ადგილი: ავსტრიული ბიბლიოთეკა, გიორგი წერეთლის 3, ილიაუნი, S-507, თბილისი

„გერმანული გერმანული თუ ავსტრიული / შვეიცარიული
გერმანული? ენობრივი ვიქტორინა (არა მხოლოდ)
ბავშვებისათვის“ / კატარინა პიხლერი (ავსტრია) და ტიფანი
მაურერი (შვეიცარია)

ორგანიზატორები: ავსტრიული ბიბლიოთეკა / შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
ადგილი: ავსტრიული ბიბლიოთეკა, გიორგი წერეთლის 3, ილიაუნი, S-507, თბილისი
ღონისძიების ენა: გერმანული

ორგანიზატორი: ლიხტენშტაინის საელჩო ვენაში / ავსტრიული ბიბლიოთეკა
ადგილი: ავსტრიული ბიბლიოთეკა, გიორგი წერეთლის 3, ილიაუნი, S-507, თბილისი

17.05.2018

„ევროკავშირი: ისტორია, სამომავლო პერსპექტივები და
საქართველოს ადგილი“ საქართველოში ავსტრიის ელჩის,
დოქტ. არად ბენკოს ლექცია

ორგანიზატორი: ავსტრიის საელჩო თბილისი
ადგილი: ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კმ.
შენიშვნა: მოწვევით

კინო-საღამო "GRIMM"
ორგანიზატორი: ZfA
ადგილი: "Biberacher Ecke"
ღონისძიების ენა: გერმანული

პროგრამა

ლიტერატურული ღონისძიება "ყინულის გზა". საბავშვო
წიგნების ავტორი ირის ლემანჩიკი წაიკითხავს ამონარიდებს
თავისი ნაწარმოებიდან „Über Stock und Stein“
ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში
ადგილი: ბოლნისის I საჯარო სკოლა
ღონისძიების ენა: გერმანული/ქართული

06.06.2018
14:00 სთ.

ლიტერატურული ღონისძიება "ყინულის გზა". საბავშვო
წიგნების ავტორი ირის ლემანჩიკი წაიკითხავს ამონარიდებს
თავისი ნაწარმოებიდან „Über Stock und Stein“
ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში
ადგილი: ზესტაფონის თავისუფალი სკოლა
ღონისძიების ენა: გერმანული/ქართული

07.06.2018
12:00 სთ.

ლიტერატურული ღონისძიება "ყინულის გზა". საბავშვო
წიგნების ავტორი ირის ლემანჩიკი წაიკითხავს ამონარიდებს
თავისი ნაწარმოებიდან „Über Stock und Stein“

ორგანიზატორი: გერმანიის საელჩო თბილისში
ადგილი: ქუთაისის მე-7 საჯარო სკოლა
ღონისძიების ენა: გერმანული/ქართული

