
აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  
მთავრობის ინიციატივა 
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 უცხო  ენების და კომპიუტერის 
შემსწავლელი  უფასო  კურსები 



ორგანიზაციის მიზნები და 
ამოცანები 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მოსახლეობისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო 
მომსახურების გაწევა 

• მოსახლეობისათვის უცხო ენების სწავლება; 

• მასწავლებელთა პროფესიული უნარების 
განვითარების ხელშეწყობა 

• კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების  
განხორციელება 

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



უცხო  ენები  



უცხო ენები 

• ოთხი საფეხური - 
დამწყები, ელემენტარული, 
საშუალო 1/საშუალო2 

• ხანგრძლივობა - 
დამწყები/ელემენტარული-3 თვე; 

• საშუალო ½ - 6 თვე 

• მსმენელების 
რაოდენობა ჯგუფში - 16 

• ჩარიცხვის წინაპირობა - 
ასაკი; საქართველოს მოქალაქე 

 



კურსის ამოცანები - ენობრივი 
კომპეტენციები 

დამწყები 

• შეუძლია ნაცნობი მარტივი 
ფრაზების გაგება და გამოყენება 
საჭიროებების  ირგვლივ 

• შეუძლია თავის წარდგენა და 
სხვებისთვის პირადი 
მონაცემების შესახებ მარტივი 
კითხვების დასმა 

• შეუძლია მარტივი ინტერაქცია 
ადამიანთან, რომელიც 
მეტყველებს ნელა და 
გარკვევით 

ელემენტარული 

• შეუძლია მარტივი 
წინადადებების გამოყენება და 
გაგება ნაცნობი თემატიკის 
ირგვლივ (მაგ: პირადი და 
ოჯახური მონაცემები, 
ადგილობრივი გეოგრაფია, 
საყიდლები და სხვა); 

• თავს ართმევს მარტივ 
დავალებებს ნაცნობი ყოფითი 
თემატიკის ირგვლივ; 

• შეუძლია საკუთარი გარემოს 
მარტივი ასპექტებისა და 
მარტივი საჭიროებების 
გადმოცემა 

საშუალო 

• შეუძლია  ძირითადი 
საკითხების გაგება ნაცნობი 
თემატიკის ირგვლივ, 
როგორიცაა სამუშაო, სკოლა, 
თავისუფალი დრო და სხვ; 

• შეუძლია ძირითადი 
საომუნიკაციო სიტუაციების 
დაძლევა სამიზნე ენის 
გარემოში მოგზაურობისას 

• შეუძია მცირე ზომის ტექსტების 
პროდუცირება მისთვის ნაცნობ 
თემებზე; 

• შეუძლია კონკრეტული  
გამოცდილების, ოცნებების, 
იმედებისა და ამბიციების 
გაზიარება მარტივი 
დასაბუთებით 



საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 
კომპიუტერის შემსწავლელი 

კურსი 
ხანგრძლივობა -  

• 80 საათი  

• 4 თვე  

• კვირაში 5 სთ  

• მსმენელების 
რაოდენობა - 15 

 



კურსზე დაშვების წინაპირობა 

 

• პროგრამაზე მსმენელად მიიღება 
საქართველოს მოქალაქე, რომლის 
მინიმალური ასაკია 18 წ. 

 



პროგრამის დასრულების შედეგად 
მსმენელს შეეძლება 

სამომხმარებლო დონეზე გამოიყენოს: 

 

• ოპერაციული პროგრამა WINDOWS 

• ტექსტური რედაქტორი MICROSOFT WORD 

• საპრეზენტაციო პროგრამა MS POWERPOINT 

• ელექტრონული ცხრილები Microsoft Excel 

• ინტერნეტ ბრაუზერები 

 

 



2011-2014 წწ. მონაცემები - 
ენები 
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2012-2014 წწ. კომპიუტერი 
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 TOEFL iBT ტესტისთვის  
მოსამზადებელი  კურსი  

 



TO E F L  

• სერთიფიკატი  აღიარებულია 8500 
უმაღლეს სასწავლებელში 

• 130 ქვეყანაში 

 



TOEFL -ისთვის  მოსამზადებელ   
ჯგუფში  ჩაირიცხება  

    ნებისმიერი მსურველი, 

    რომელიც  არის 
საქართველოს მოქალაქე 

  

  წარმატებით გაივლის პრე-
ტესტს. 

 

 ასაკობრივი შეზღუდვა არ 
არის 

 



TOEFL - ის  სტატისტიკა  

480 

112 

54 

რეგისტრირებულია 

დღემდე 

ჩაირიცხა 

დაასრულა 



TOEFL-ის ტესტირების სახეები 

• PAPER BASED/ ტესტირება 
ფურცელზე 

 

• COMPUTER BASED/ 
ტესტირება კომპიუტერით 

 

• INTERNET BASED/ 
ტესტირება ინტერნეტით 

 



ტესტირება  ინტერნეტით  

 



სიახლე  

• ბრიტანეთის საბჭოს და 
აჭარის განათლების 
ფონდის ერთობლივი 
პროექტი 

  

 “მეთოდურ -  პრაქტიკული კურსი 
ზრდასრულთა სწავლებაზე (Teaching Adult 
Learners) ორიენტირებული სასწავლო 
პროგრამებში ჩართული პედაგოგებისათვის 
“ 

• მასწავლებელთა გადამზადება 

• სამუშაო გუნდის გაძლიერება 

 



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!  


