
ინგლისური ენა - Pre - Intermediate

ENG003
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. ინსტრუქტორი:
მიხეილ ჩილინგაროვი 597 79-05-73, ლეიტონ კობი 568615115,  ელენა კროტენკო
599 70-75-38, ვაჟა კეკელიძე 555 11-91-52

6. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: ინგლისური ენა - Elementary დონეზე
ფლობა, რაც  დასტურდება ტესტირების შედეგების საფუძველზე;
7. პროგრამის მიზნებია  მსმენელს  განუვითაროს  მეტყველების,  კითხვის  და
ძირითადი თემების გაგების უნარი, რომელიც გვხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში;
ჩაიკითხოს, დააზუსტოს  და ყველა სიტუაციიდან მონახოს გამოსავალი,  შეძლონ
გამოხატონ საკუთარი აზრები და გრძნობები, ორიგინალური ტექსტების წაკითხვა
და  მთავარი  აზრის  გაგება.  მათ  გაუადვილდეთ საშუალო სირთულის  ტექსტების
წაკითხვა, მთავარი აზრის გაგება და მისი შინაარსის გადმოცემა. ისინი შეძლებენ
გრამატიკულად ააგაონ წინადადებები.
8.პროგრამის სწავლის შედეგები: 
პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელს განუვითარდება კომუნიკაციის უნარი,
კერძოდ: 

- შეეძლება გაიგოს ხშირად გამოყენებადი  საუბარი  თუმცა  არა  დეტალურად  და
ჩაერთოს  მსგავს  საუბარში  თუკი  ნელა  და  გამოკვეთილად  ესაუბრებიან.  ასევე
შეუძლია საუბრის წამოწყება კითხვების დასმის ხარჯზე სხვადასხვა ყოველდღიურ
თემებზე  (მაგ.  სპორტზე  ად  საკვებზე).  შეეძლება უმთავრესი  ყოველდღიური
სოციალური  და  პრაქტიკული  ფუნქციების  შესრულება  (მაგ.  ნივთების  ყიდვა
მაღაზიაში, ექიმთან ვიზიტი) ზედმეტი სირთულის გარეშე. 

- კითხვისას  შეეძლება შეიცნოს  შედარებით  მარტივი  პრაქტიკული  ტექსტის  (მაგ.
სასაქონლო  ნაწარმის  ინსტრუქცია)  არსი  თავის  დეტალებითურთ,  ნაკლებ
გავრცელებული სიტყვების გამოკლებით და ძირითადი გრამატიკული წყობა (მაგ.
გრამატიკული დროები  და  მოდალები).  შეეძლება დაწეროს მოკლე გამართული
თხზულებანი  სხვადასხვა  არასპეციალიზებულ  თემებზე  მარტივი  თუმცა
მრავალფეროვანი გრამატიკული წყობის გამოყენებით.

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


