
                                                      ინგლისური ენა- Advanced

                                                                       ENG 006
1. პროგრამის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა: პროგრამის ხანგრძლივობაა 16
კვირა, კვირაში 6 საათი;
2.  ECVET კრედიტების რაოდენობა: 2,40 კრედიტი. 
3. ასტრონომიული საათების საერთო რაოდენობა: 96 საათი.
4. სწავლების ენა: ინგლისური 
5. ინსტრუქტორები:
მიხეილ ჩილინგაროვი, ლეიტონ კობი,  ელენა კროტენკო, ნია გუგუნავა
6. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: ინგლისური ენა - Upper-Intermediate
დონეზე ფლობა, რაც  დასტურდება ტესტირების შედეგების საფუძველზე;
7. პროგრამის  მიზნებია მსმენელი  დაეუფლოს  ენას  თავისუფლად  და
სრულყოფილად.  შეძლონ  აწარმოონ  საუბარი  ნებისმიერ  თემაზე  რთული
ლექსიკური  და  გრამატიკული  მოდელების  გამოყენებით,  ოფიციალური  და
არაოფიციალური წერილების წერა, რთულ ანალიტიკურ, კულტურულ, სოციალურ
და პოლიტიკურ მოვლენებზე დისკუსია.
8.პროგრამის სწავლის შედეგები: 
პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელს განუვითარდება კომუნიკაციის უნარი,
კერძოდ: 

  -  შეეძლება შესამჩნევი სირთულის გარეშე ნათლად გადმოსცეს საკუთარი
აზრი,  არგუმენტაციის ასაგებად,  თვალსაზრისის გამოსახატავად,  საგნებისა და
მოვლენების მკაფიოდ აღწერისათვის გააჩნია ენობრივ საშუალებათა საკმარისი
მარაგი.  წინადადებების ზოგიერთი რთული მოდელის გამოყენებისას, სიტყვების
შერჩევისას არ განიცდის თვალსაჩინო სირთულეებს. 
-  ექნება კარგი ლექსიკური მარაგი პროფესიულ/მისთვის საინტერესო და ზოგად
თემებზე სასაუბროდ, შეეძლება აზრის ახლებურად ფორმულირება ისე, რომ არ
გაიმეოროს ერთი და იგივე სიტყვები და კონსტრუქციები,  ძირითადად
ხასიათდება ლექსიკის ფლობის მაღალი დონით. 
 -    შეეძლება გაბმული, გასაგები ტექსტის შექმნა, აბზაცების ორგანიზების წესების
დაცვით. 
-  დარწმუნებით დაეუფლება ურთიერთობის როგორც ოფიციალურ,  ასევე
არაოფიციალურ რეესტრს,  შეუძლია კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისი
რეესტრის შერჩევა.
-  შეეძლება გარკვეული შეზღუდვით ჩაერთოს ჯგუფურ დისკუსიებში,  რომელიც
სწრაფი ტემპით დიდი რაოდენობის სასაუბრო გამოთქმების გამოყენებით
მიმდინარეობს; ენის მატარებლებთან ურთიერთობა ბუნებრივი მანერით; თავისი
აზრების სწორად, უხეში შეცდომების გარეშე გადმოცემა სხვადასხვა სიტუაციაში;
აღწერითი ან თხრობითი ხასიათის გამონათქვამის მკაფიოდ და გასაგებად
აგება, ცალკეული მომენტების უფრო დაწვრილებით გაშუქება და მაგალითებით
ილუსტრირება; დაწვრილებითი ინფორმაციის დაბეჯითებით გადმოცემა. 

9.    პროგრამის ფორმატი:  ვერბალური (მასალის გადაცემა და სხვა),  წერითი
მუშაობა, ახსნა-განმარტებები, დიალოგები, აუდირება, თარგმნა;



10.  შეფასების  სახეები,  ფორმები  და  სერთიფიკატის  გაცემის  პირობები:
ტესტირება           წაკითხულიის გააზრება, გასაუბრება, სინქრონული
თარგმანი. სერთიფიკატი გაიცემა დასკვნითი გამოცდის დამაკმაყოფილებლად (75
%-ით) ჩაბარების შემთხვევაში. 
11. დამატებითი ინფორმაცია: სტუდენტმა თვითონ უნდა უზრუნველყოს სასწავლო
კურსის  განმავლობაში  მისთვის  საჭირო  სასწავლო  მასალის  შეძენა  (წიგნი,
ქსეროქსი,  კალამი  და  რვეული)
12.საკონტაქტო  ინფორმაცია:  თბილისი,  რუსთავის  გზატკეცილი  18-22  (ოთახი
109), ტელეფონი: 2 40 34 40,  2 40 33 40, ელ. ფოსტა: info@sba.edu.ge


