
                                                      ინგლისური ენა- Upper-Intermediate

                                                                       ENG 005
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, ლეიტონ კობი,  ელენა კროტენკო, ნიაგუგუნავა
6. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: ინგლისური ენა - Intermediate დონეზე
ფლობა, რაც  დასტურდება ტესტირების შედეგების საფუძველზე;
7. პროგრამის მიზნებია  მსმენელებს  განუვითაროს  უნარები,  რითაც  შეეძლებათ
გაეცნონ უცხოურ პრესას და ლიტერატურას ორიგინალში. უცხოური ენის ფლობას
მოცემულ დონეზე აძლევს შესაძლებლობა გააანალიზოს გაგონილი და წაკითხული.
გააკეთონ საკუთარი დასკვნები და თავისი იდეები წარმოადგინონ საზოგადოების
წინაშე.  მათ  შეეძლებათ  წარმართონ  დიალოგი  განსხვავებულ  თემებზე  და
ცხოვრებისეულ პროცესებზე.
8.პროგრამის სწავლის შედეგები: 
პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელს განუვითარდება კომუნიკაციის უნარი,
კერძოდ: 

- ენობრივი მარაგი საშუალებას მისცემს მომზადების გარეშე აღწეროს
არატიპობრივი სიტუაციები, საკმაოდ ნათლად გადმოსცეს პრობლემის ან
საკითხის არსი,  შეხედულება აბსტრაქტულ თემებზე (მაგალითად,
კულტურასთან, მეცნიერებასთან, კინოსთან დაკავშირებული და ა. შ.). 

- საკმარისი ლექსიკური მარაგი ექნება ყოველდღიურ თემებზე
საურთიერთოდ (ოჯახი,  სამუშაო,  გართობა,  მიმდინარე მოვლენები,
მოგზაურობა), თუმცა სირთულეებს ხვდება საჭირო სიტყვების შერჩევისას,
იმეორებს იმავეს, ზოგჯერ უძნელდება აზრის ფორმულირება. 

- შესამჩნევი უცხო აქცენტისა და ზოგიერთი სიტყვის არასწორი წარმოთქმის
მიუხედავად, საკმაოდ მკაფიო წარმოთქმა ექნება. 

-  შეეძლება სავსებით გასაგები გამართული ტექსტის შექმნა. ექნება საკმაოდ
მკაფიო ორთოგრაფია,  პუნქტუაციას.

- დაეუფლება ენობრივი ფუნქციების ფართო სპექტრს,  შეეძლება ყველაზე
გავრცელებული გამოთქმების გამოყენება.  ეცოდინება ზრდილობის
ყველაზე გავრცელებულ ფორმები და შეძლებს  მათ  გამოყენებას
სამეტყველო ქმედების დროს.  

- შეეძლება: შესაფერისი ფრაზის მონახვა იმისათვის,  რომ მიიპყროს
ყურადღება და ჩაერთოს დისკუსიაში მისთვის ნაცნობ თემაზე,  დაიწყოს,
გააგრძელოს და დაასრულოს მარტივი საუბარი მისთვის ნაცნობ ან
საინტერესო თემაზე, მარტივი აღწერითი ან თხრობითი ტექსტის ძირითადი
პუნქტების საკმაოდ თავისუფლად და თანამიმდევრულად აღწერა,
საკუთარი აზრების საკმაოდ თავისუფლად გადმოცემა,  თუმცა სჭირდება
პაუზები შესაფერისი სიტყვების,  კონსტრუქციების ფორმულირებისათვის,
ყოველთვის ვერ პოულობს საჭირო გამოთქმას,  მაგრამ მთლიანობაში



მაინც ურთიერთობა სხვისი დახმარების გარეშე,   შეუძლია გასაგებად
ჩამოაყალიბოს სათქმელი,  მაგრამ მომდევნო გამოთქმის გრამატიკულად
და ლექსიკურად გასამართავად შესამჩნევად ფერხდება,  განსაკუთრებით
ხანგრძლივი და მოუმზადებელი ურთიერთობისას.

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


