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აჭარის ავტონომიური  
რესპუბლიკის  მთავრობის 

ინიციატივა 

http://www.ajara.gov.ge/geo/index.php


ორგანიზაციის მიზნები და 
ამოცანები 

• მოსახლეობისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო 
მომსახურების გაწევა 

• მოსახლეობისათვის უცხო ენების და კომპიუტერის 
სწავლება; 

• მასწავლებელთა პროფესიული უნარების 
განვითარების ხელშეწყობა 

• კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების  
განხორციელება 

• განათლების პოპულარიზაცია  და სხვა ისეთი 
პროექტების განხორციელება, რომელთა მიზანია 
საზოგადოების სოციალური მხარდაჭერა 



 უცხო  ენების და კომპიუტერის 
შემსწავლელი  უფასო  კურსები 



ჩარიცხვის 
წინაპირობა : 

 

 ასაკი - მინიმუმ 18 
წელი 

 

 საქართველოს 
მოქალაქე 

 



კურსებზე რეგისტრაცია 



www.aef.ge 



უცხო  ენები  



ენების საერთო ევროპული 
სარეკომენდაციო ჩარჩო 



სწავლების საფეხურები 

დამწყები 
A1 – 3 თვე 

ელემენტა
რული A2- 

3 თვე 

საშუალო 
B1 – 6 თვე 



სწავლების ახალი საფეხური 



საერთო ევროპული ჩარჩო 

საბაზო მომხმარებელი  

A1 

A2 

ენის დამოუკიდებელი 
მომხმარებელი 

B1 

B2 



საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 
კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი 

ხანგრძლივობა -  

• 80 საათი  

• 4 თვე  

• კვირაში 5 სთ  

• მსმენელების 
რაოდენობა - 15 

 



2012-2015 წწ. კომპიუტერი 

1 2 3 4

2012 
2013 2014 2015 
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1515 

795 

1065 

2012-2015 
წელი მსმენელების რაოდენობა 



2011-2015 წწ. მონაცემები - ენები 

2011 2012 2013 2014 2015 

4399 

8037 7894 

3184 

3900 

1 2 3 4 5

2011-2015 

წელი მსმენელების რაოდენობა 
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2011-2015 წწ. სრული მონაცემები 
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TOEFL-ის გამოცდისთვის 
მოსამზადებელი კურსი 



ტესტირება ინტერნეტით 



TOEFL-ის სტატისტიკა 

520 

96 

49 

რეგისტრირებულია 

ჩაირიცხა 

დაასრულა 



       ლიკა ცინცაძე                         მაია დარჩია           

AUBG Emporia State University 



ალექს ქიძინიძე 



 

„ეს პროექტი  ერთ-ერთია 
თუ არა ერთადერთი, 
რომლისგანაც პირდაპირი 
სარგებელი მივიღე მე, 
როგორც ბენეფიციარმა. 
დიდი მადლობა, რომ 
მომეცა შანსი მიმეღწია 
ასეთი შედეგისთვის.“  

 

ნოდარ კონცელიძე 
 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა 
და პოლიტიკური მეცნიერების 

ფაკულტეტი 



სამომავლო პროექტები 



სამომავლო პროექტები 



სამომავლო პროექტები 



რატომ უნდა ავირჩიო “განათლების 
ფონდის” მიერ ორგანიზებული კურსები?  

• კვალიფიცირებული პედაგოგები  

• კომფორტული გარემო 

• მოდერნიზებული საკლასო 
ოთახი 

• ინტერაქტიული გაკვეთილები 

• თანამედროვე 
სახელმძღვანელოები 

• უფასო სწავლება 

• უფასო სასწავლო რესურსები 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

გმადლობთ 
ყურადღებისთვის!  


