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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა 

Georgian Language Program 

2. უმაღლესი განათლების  საფეხური 
 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

არ ითვალისწინებს კვალიფიკაციის მინიჭებას. შესაბამისი კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი. 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

60 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

5. სწავლების ენა 

ქართული  
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
 

 
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს არაქართულენოვანი სტუდენტები 
ენობრივად ენათა ზოგადევროპული ჩარჩოს (CEFR) მინიმუმ B2 დონეზე ისე, რომ მათ შეძლონ სწავლის გაგრძელება 
მათთვის სასურველ საბაკალავრო  ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე.  
პროგრამის მიზანია ასევე ხელი შეუწყოს სრულფასოვანი მოქალაქის აღზრდას, რომელიც შეძლებს სამოქალაქო 
საზოგადოებაში ინტეგრაციას და საკუთარი წვლილის შეტანას მის განვითარებაში.  
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ქართული ენის იმგვარი ცოდნა, რომ 
სტუდენტმა შეძლოს:  
● წარმატებული კომუნიკაცია ქართულ ენაზე;  
● სხვადასხვა ტიპის (როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი) ტექსტების ადეკვატურად გაგება და შექმნა (ტექსტის 
სტრუქტურაში გარკვევა და მის ნაწილებს შორის კავშირის გააზრება);  
● ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ღირებულებების გაცნობა, დაფასება და პატივისცემა;  
● ქართული ენის ცოდნისა და უნარების შემდგომი გაღრმავება და გამდიდრება დამოუკიდებლად.   

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და გაცნობიერება: 
კურსდამთავრებული: 

- ფლობს ქართულ ენას ზოგადევროპული ჩარჩოს (CEFR) შესაბამისად არანაკლებ B2 დონეზე, რაც იმას გულისხმობს 
რომ კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტს თავისუფლად შეუძლია ქართულენოვან პირთან კომუნიკაცია, ქართულ 
ენაზე ჩატარებული ლექციის მოსმენა, გააზრება და ქართულ ენაზე გამართულ პროფესიულ დისკუსიაში აქტიურად 
ჩართვა; ქართულ ენაზე მხატვრული ლიტერატურის და სამეცნიერო ნაშრომების კითხვა/გააზრება; ქართულ ენაზე 
გამართულად, შესაბამისი სტილით ესეს, რეფერატის, დეტალური წერილობითი ანგარიშის დაწერა;  

- ერკვევა ქართული ენის სტრუქტურაში (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე 
ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებში; 

- იძენს ქართული ენის საბაზისო ლექსიკურ მარაგს; 
 
უნარები: 



 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა SPORTUNI 

 

4 

• ენობრივი კომპეტენცია 
 
მოსმენა: 
კურსდამთავრებული: 

- იგებს სალიტერატურო ნორმების ფარგლებში ისეთ სასაუბრო მეტყველებას ნაცნობ ან უცნობ თემებზე, რომლებსაც 
იგი ეხება პირად, საზოგადოებრივ, საგანმანათლებლო და პროფესიულ სფეროებში ურთიერთობისას;  

- იგებს ვრცელ მოხსენებას ან ლექციას, რომელიც შეიცავს რთულ არგუმენტებს, თუკი თემატიკა სტუდენტისთვის 
მეტ-ნაკლებად ცნობილია;  

- იგებს იმ სტატიებსა და მოხსენებებს, რომლებიც თანამედროვე პრობლემებს ეხება და რომელშიც ავტორისეული 
პოზიცია ნათლად არის წარმოჩენილი;  

- იგებს ფილმების პერსონაჟთა მეტყველებას სალიტერატურო ენაზე;  
- იგებს რაიმე საგნის ან მოვლენის შესახებ ვინმეს მიერ მოყოლილ დეტალურ აღწერა-დახასიათებას;  
- ამოიცნობს თანამოსაუბრის განწყობას, ემოციას და ტონს.  

კითხვა:  
კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

- დიდი მოცულობის ტექსტებიდან არსებითის გამოყოფა და დეტალების გაგება;  
- ტერმინოლოგიური და ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის დახმარებით გაიგოს დარგობრივი სტატიები, რომლებიც 

სცილდება მისი საქმიანობის სფეროს;  
- გაიგოს სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროდან მოძიებული მასალა;  
- ვრცელი ინსტრუქციებიდან გამოყოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, გაიგოს დირექტიული ხასიათის ტექსტები და 

შეძლოს მათი გამოყენება;  
- გაიგოს დარგობრივი ტექსტები  

ლაპარაკი:  
კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

- ნათლად და დასაბუთებულად გამოხატოს საკუთარი თვალსაზრისი მისთვის საინტერესო საკითხებზე;  
- ჩამოყალიბოს საკუთარი შეხედულება აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, წარმოაჩინოს დადებითი და 

უარყოფითი არგუმენტები საკითხის გარშემო;  
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- მონაწილეობა მიიღოს ისეთ დისკუსიებში, რომლებიც მისთვის ნაცნობ თემებს ეხება;  
- დაასაბუთოს და დაიცვას საკუთარი შეხედულებები;  
- ილაპარაკოს გარკვევით, ბუნებრივად და დაუბრკოლებლად და, ხმაურის მიუხედავად, აქტიურად ჩაერთოს 

საკომუნიკაციო პროცესში;  
- იმეტყველოს გამართული სინტაქსური კონსტრუქციებითა და ააგოს წინადადებები მინიმალური ხარვეზებით, 

რომელთა გამოსწორება თავად შეუძლია.  
- თანმიმდევრულად და დეტალურად გადმოსცეს რაიმე ამბავი ან პირადი განცდები, საკუთარი ცხოვრებისეული 

გამოცდილება, წინ წამოსწიოს მთავარი დეტალები.  
- ჩაერთოს რთულ დიალოგში, მიიღოს და გასცეს ინფორმაცია და რეკომენდაცია სხვადასხვა პროფესიასთან 

დაკავშირებით;  
- ისაუბროს შთაბეჭდილებებზე, იდეებზე, გრძნობებზე, გამოთქვას საკუთარი მოსაზრებები მრავალფეროვანი 

ლექსიკის გამოყენებით.  
წერა:  
კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

- სხვადასხვა ტიპის მკაფიო, დეტალური ტექსტის დაწერა, რომელიც შეეხება მისთვის საინტერესო საკითხებს;  
- ლოგიკურად და თანმიმდევრულად ჩამოყალიბებული, დეტალური ტექსტის დაწერა წაკითხული ან მოსმენილი 

ინფორმაციის საფუძველზე;  
- სხვადასხვა პოზიციის ასახვა და ერთმანეთთან შედარება, საკუთარი აზრის მკაფიოდ გამოხატვა;  
- ინფორმაციის წერილობით გაშუქება დადებითი და უარყოფითი თვალსაზრისის გათვალისწინებით;  
- სხვადასხვა წყაროდან მომდინარე ინფორმაციისა და არგუმენტების შეფასება და მათი სინთეზით ტექსტის დაწერა;  
- მისთვის საინტერესო თემაზე/საკითხზე მოხსენების / ესეის დაწერა, რომელშიც წარმოჩენილია არგუმენტები, 

ხაზგასმულია ძირითადი მომენტები და ისეთი დეტალები, რომლებიც ასაბუთებს მოხსენებაში/ესეიში 
წარმოდგენილ თვალსაზრისს, დაცულია ტექსტის შესაბამისი სტილი და სტრუქტურა. 

 
• საინფორმაციო წყაროებიდან (მათ შორის ინტერნეტიდან) დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში 

ინფორმაციის  მოპოვება; მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი; სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 
ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა. 

• ქართულენოვან გარემოში იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა 
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თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად გამოყენებით; 
• დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა და საკუთარი დამოკიდებულების 

გამოხატვა; 
 

 
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 

• ქართულ ენაზე საკუთარი სწავლის მიმართულებებისა და საჭიროების განსაზღვრა; 
• ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ღირებულებების გაცნობა, დაფასება და პატივისცემა;  
• ინტერკულტურული ღირებულებების ათვისება; 
• სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება.  

სწავლა-სწავლების მეთოდები 
 

ენის სწავლების, სწავლისა და შეფასების მეთოდები და სტრატეგიები გამოირჩევა მრავალფეროვნებით; 
გათვალისწინებულია ყველა იმ აპრობირებული მეთოდისა და მიდგომების გამოყენება, რაც იძლევა ეფექტურ შედეგს 
ენობრივი კომპეტენციების ამაღლების თვალსაზრისით:  

- ლექციები თვალსაჩინოებების (სქემები და სხვა გრაფიკული საშუალებები, ბანერები, თანამედროვე ტექნიკური 
საშუალებების (აუდიომაგნიტოფონები, კომპიუტერები) გამოყენებით);   

- ვერბალური მეთოდი; 
- წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 
- ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი; 
- ჯგუფური მუშაობა; 
- წყვილებში მუშაობა; 
- ჯგუფებში მუშაობა; 
- ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; 
- დისკუსია/დებატები; 
- ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; 
- წერითი დავალებები; 
- ვიდეო მასალის განხილვა; 
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- მოდელირებული სიტუაციების განხილვა; 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის 
შეფასება პროგრამის თითოეულ კომპონენტში უნდა მოიცავდეს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.  შეფასების 
თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) უნდა განესაზღვროს 
ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს პროცენტებში) საბოლოო შეფასებაში. დაუშვებელია კრედიტის 
მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 
 
შეფასების სისტემა უშვებს: 
 
 ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა;  
ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 
გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 
დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 
ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 
 
ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
 
ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 
სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება; 
ზ) (F) ჩაიჭრა– მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ 
საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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დამატებით გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

დასაქმების სფეროები 
 

 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 
                                                            საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელება 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 
 
 
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოყენებული სასწავლო ფორმატისა და მეთოდების შესაბამის ინფრასტრუქტურას:  
- ბიბლიოთეკა (სილაბუსებში მითითებული ყველა წიგნის ეგზემპლარით და/ან კურსის რიდერებით)  
- ტექნიკურად აღჭურვილი საკლასო აუდიტორია (პროექტორი, კომპიუტერი, მერხები, სკამები, დაფა, მარკერები);  
- ტუტორები - სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურების სტუდენტები;  
- უნივერსიტეტში არსებული სტუდენტის რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის მართვის შიდა საუნივერსიტეტო ქსელი.  
 აღჭურვული სალექციო და პრაქტიკული მეცადინეობებისთვის განკუთვნილი აუდიტორიები.  
 
აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე - აკადემიური პერსონალისათვის შექმნილია სათანადო ინვენტარითა და 
ტექნიკით (სკამები მაგიდები, კარადები, ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი, ქსეროქსის მულტიფუნქციური აპარატი) 
აღჭურვილი სამუშაო გარემო.  
 
პროგრამის სრულფასოვნად ათვისებისათვის ხელშეკრულების საფუძველზე ვითანამშრომლობთ საქართველოს 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან მემორანდუმის საფუძველზე. 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 
 

 პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინების სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან 
მიღებულ შემოსავალს;  უნივერსიტეტი ითვალისწინებს პროგრამის დაფინანსებას უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდანაც. 
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1 ენების ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩო   

 

დამატებითი ინფორმაცია 
 

პროგრამის სტრუქტურა 
სწავლება ერთი  წლის განმავლობაში მოიცავს 60 კრედიტს. 
 სასწავლო  კურსი  შედგება  ორი  სემესტრისაგან,  სემესტრში  30  კრედიტი. 
კრედიტის ეკვივალენტობა საათებში:  1 ECTS  = 25 საათი. 
ერთი აკადემიური წელი: 38 კვირა. 
სემესტრის ხანგრძლივობა: 19 კვირა  (აქედან სასწავლო პროცესის 15 კვირა  და სასესიო 4 კვირა). 
 
კრედიტის მოცულობა  განისაზღვრება ასტრონომიული  საათით (60 წუთი) 
საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს იმ შემთხვევაში, თუკი მან 
დააკმაყოფილა პროგრამით განსაზღვრული მოთხოვნები და დააგროვა 60 კრედიტი. პროგრამა ეფუძნება 
დიფერენცირებული სწავლების პრინციპებს და ენობრივი დონის გათვალისწინებით ორ სხვადასხვა ბლოკს მოიცავს. 
პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტები, სასწავლო წლის დაწყებამდე გაივლიან პრეტესტს ქართულ ენაში და დადგენილი 
ენობრივი დონის1 მიხედვით გადანაწილდებიან მათთვის შესაბამის ბლოკში.  
 
ბლოკი I : A1- B2 დონე  
                                             

• ქართული ენა (მოსმენა, კითხვა, ზეპირი მეტყველება, წერა) A1-A2 და ქართული ენა (მოსმენა, კითხვა, ზეპირი 
მეტყველება, წერა) B1-B2  – 24 კრედიტი (12+12) 

• ინტეგრაციის კურსი 1 და ინტეგრაციის კურსი 2  - 10 კრედიტი (5+5)  
• ქართული ენის გრამატიკა 1 და ქართული ენის გრამატიკა 2 - 6 კრედიტი (3+3) 
• ენის კომუნიკაციური ასპექტები A1-A2 – 5 კრედიტი 
• ფუნქციური წერა - 5 კრედიტი  
• 2 სავალდებულო არჩევითი  -  10 კრედიტი (5+5). 

 



 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა SPORTUNI 

 

10 

ბლოკი II : A2- B2 დონე  
• ქართული ენა (მოსმენა, კითხვა, ზეპირი მეტყველება, წერა) A2_ B1 და ქართული ენა (მოსმენა, კითხვა, ზეპირი 

მეტყველება, წერა) B2  – 18 კრედიტი (12+6) 
• ინტეგრაციის კურსი 1 და ინტეგრაციის კურსი 2  - 10 კრედიტი (5+5)  
• ქართული ენის გრამატიკა 1 და ქართული ენის გრამატიკა 2 - 6 კრედიტი (3+3) 
• ენის კომუნიკაციური ასპექტები A2-B1- 5კრედიტი 
• ფუნქციური წერა - 6 კრედიტი  
• 3 სავალდებულო-არჩევითი  - 15 კრედიტი (5+5+5). 

 
სავალდებულო-არჩევითი კურსი ორივე ბლოკისათვის:  
 
        ყველა სავალდებულო-არჩევითი კურსი აგებულია საგნისა და ენის ინტეგრირებული სწავლების პრინციპების 
გათვალისწინებით. აღნიშნული მიდგომის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა შესასწავლ ენაზე მიიღოს ცოდნა 
და ინფორმაცია ამა თუ იმ საგნის შესახებ. ამგვარი მიდგომით ენა ხდება ერთგვარი მედიატორი, რომელიც სტუდენტს 
მისთვის მნიშვნელოვანი შინაარსის გასაგებად და გადმოსაცემად სჭირდება. სავალდებულო-არჩევითი კურსების მთავარი 
მიზანი ენის შესწავლასთან ერთად საქართველოს კულტურის, ისტორიისა და საზოგადოების უკეთ გაცნობა და დაფასებაა.  
 
სავალდებულო-არჩევითი კურსები (I 
ბლოკი): 
 

სავალდებულო-არჩევითი კურსები (II 
ბლოკი): 
 

• ქართული ლიტერატურა 
მსოფლიო რუკაზე 

• ქართული მითოლოგია ენის 
შესწავლისას 

• სპორტისა და ოლიმპიზმის 
ისტორია ქართულის, როგორც 
მეორე ენის გაკვეთილზე 
 

• ქართული ლიტერატურა 
მსოფლიო რუკაზე 

• ქართული მითოლოგია ენის 
შესწავლისას 

• საქართველოს ისტორიის 
მოკლე კურსი ქართულის, 
როგორც მეორე ენის 
გაკვეთილზე.  

• სპორტისა და ოლიმპიზმის 
ისტორია ქართულის, როგორც 
მეორე ენის გაკვეთილზე 
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6. პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები,  თანახელმძღვანელი 

ნესტან ეგეტაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი. 

ბინის ტელ.: 2 36 61 30, მობ. 5 99 98 10 56. ელ-ფოსტა: nestanege@yahoo.com 

1. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ჩარიცხვის საფუძველია ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი, 
სომხურენოვანი, აფხაზურენოვანი და ოსურენოვანი ტესტების ჩაბარება.  

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე პროგრამაზე ჩარიცხვა დასაშვებია: ~ 
• უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული 
ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;  
• საქართველოს მოქალაქეებისთვის რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური 
განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;  
• უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც 
სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;  
• საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 
სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, 
სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

  

 

 

 
 

 

mailto:nestanege@yahoo.com
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I II 

 

1 ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 

ზეპირი მეტყველება, 
წერა) A1_A2 

  

12 

60 118 2 

 

120 

 

300 

+  ნესტან ეგეტაშვილი 
ქეთევან ნიჟარაძე 
ქეთევან ცინცაძე  
 

2 ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი მეტყველება, 

_ 

12 60 118 2 

120 

 

300 

 

+  სვეტლანა 
ბერიკაშვილი 
ნესტან ეგეტაშვილი 
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წერა) A2_B1 
 

ქეთევან ცინცაძე  
 

3 ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი მეტყველება, 
წერა) B1_B2 

 

ქართული ენა 
A1_ A2  

 

12 60 118 2 

120 

 

300 

 

 + სვეტლანა 
ბერიკაშვილი 
ნესტან ეგეტაშვილი 
ქეთევან ნიჟარაძე 

 

4 ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, წერა) 
B2  

 

ქართული ენა 
- A2_B1  

 

6 30 58 2 60 150  + სვეტლანა 
ბერიკაშვილი 
ნესტან ეგეტაშვილი 

 

5 ინტეგრაციის კურსი 
1 

_ 5 15 29 1 78 125 +  სვეტლანა 
ბერიკაშვილი 

6  
ინტეგრაციის კურსი 
2 
 

_ 5 15 29 1 78 125  + სვეტლანა 
ბერიკაშვილი 
 

7 ქართული ენის 
გრამატიკა 1 
 

_ 3 15 29 1 28 75 +  მანანა გოშაძე 
 

8 ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A1_A2 

_ 5 15 29 1 78 125 +  ნესტან ეგეტაშვილი 

9 ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A2_B1 

_ 5 15 29 1 78 125 +  ნესტან ეგეტაშვილი 

10 ქართული ენის 
გრამატიკა 2 

ქართული 
ენის 

3 15 29 1 28 75  + მანანა გოშაძე 
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2 ენობრივი დონის და სასწავლო პაკეტის მიხედვით სტუდენტმა აღნიშნული საგანი ორივე სემესტრში შეიძლება აირჩიოს.  
 
3 ენობრივი დონის და სასწავლო პაკეტის მიხედვით სტუდენტმა აღნიშნული საგანი ორივე სემესტრში შეიძლება აირჩიოს.  
 
4 ენობრივი დონის და სასწავლო პაკეტის მიხედვით სტუდენტმა აღნიშნული საგანი ორივე სემესტრში შეიძლება აირჩიოს.  
 

გრამატიკა 1 
11 ფუნქციური წერა 1 

 
 
 
 

ქართული ენა 
A1_A2  

(შენიშვნა: 
წინაპირობა I 

ბლოკისათვის) 

5 15 29 1 78 125  + ქეთევან ნიჟარაძე 
 

12  
ფუნქციური წერა 2 
 
 
 

_ 6 15 29 1 103 150  + ქეთევან ნიჟარაძე 

13 
  

ქართული 
ლიტერატურა 
მსოფლიო რუკაზე 

_ 5 15 30 4 70 125 +2 + ქეთევან ცინცაძე 

14 სპორტისა და 
ოლიმპიზმის 
ისტორია 
ქართულის, 
როგორც მეორე ენის 
გაკვეთილზე 

 5 15 29 1 78 125 +3 + ჯემალ ძაგანია 

15 ქართული 
მითოლოგია 
ენის 
შესწავლისას 

 5 15 29 1 78 125 +4 + ნესტან ეგეტაშვილი 

16  
საქართველოს 

ქართული ენა 
A1_ A2 

5 15 29 1 78 125  + დავით აზალაძე 
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სასწავლო გეგმა  (ნიმუში 1. საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

ინფორმაცია პროგრამის განმახორცილებელი პერსონალის შესახებ 

N გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა 
აკადემიური ხარისხი 

ხარისხი 
სასწავლო კურსები 

 
მიუთითეთ პირის 
სახელი და გვარი 

მიუთითეთ პირის 
აკადემიური 

თანამდებობა, ასევე 
ინფორმაცია მისი 

აფილირების შესახებ 

მიუთითეთ პირის 
აკადემიური ხარისხი 

მიუთითეთ ის სასწავლო 
კურსები, რომელსაც 

უძღვება პირი 

1 ნესტან ეგეტაშვილი 
ქეთევან ცინცაძე  

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

ფილოლოგიის 
მეცნიერების აკადემიური 
დოქტორი 

ქართული ენა A1_A2; ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A1_A2; 
ქართული ენა B1-B2; 
ქართული ენა A2_B1; ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A2_B1; 
ქართული ენა B2; 
ქართული მითოლოგია 
ენის შესწავლისას (სავ. 
არჩევითი) 

2 სვეტლანა 
ბერიკაშვილი 
 

 ფილოლოგიის 
მეცნიერების აკადემიური 
დოქტორი 

ინტეგრაცია 1; ქართული 
ენა B1-B2; ინტეგრაცია 2; 
ქართული ენა A2_B1; 

ისტორიის მოკლე 
კურსი ქართულის, 
როგორც მეორე ენის 
გაკვეთილზე  

(შენიშვნა: 
წინაპირობა I 
პაკეტისთვის)  
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ქართული ენა B2 
3 ქეთევან ცინცაძე  

 
 ფილოლოგიის მაგისტრი ქართული ენა A1_A2; 

ქართული ენა A2_B1; 
ქართული ლიტერატურა 
მსოფლიო რუკაზე (სავ. 
არჩევითი); 

4 ქეთევან ნიჟარაძე ასოცირებული 
პროფესორი 

ფილოლოგიის 
მეცნიერების აკადემიური 
დოქტორი 

ქართული ენა A1_A2; 

ფუნქციური წერა 1; 

ფუნქციური წერა 2 

 
5 მანანა გოშაძე ასისტენტ-პროფესორი   ქართული ენის 

გრამატიკა 1, ქართული 

ენის გრამატიკა  2 

 
6 ჯემალ ძაგანია პროფესორი აკადემიური დოქტორი სპორტისა და 

ოლიმპიზმის ისტორია 
ქართულის, როგორც 
მეორე ენის გაკვეთილზე 
(სავ. არჩევითი); 

7 დავით აზალაძე   საქართველოს ისტორიის 
მოკლე კურსი 
ქართულის, როგორც 
მეორე ენის გაკვეთილზე 
(სავ. არჩევითი). 
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ქართულ ენაში მომზადების (60 კრედიტიანი) პროგრამის  მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა  

ცხრილი N1 

პროგრამის 
მიზნები 

1.ფლობს 
ქართულ ენას 
ზოგადევროპუ
ლი ჩარჩოს 
(CEFR) 
შესაბამისად 
არანაკლებ B2 
დონეზე, რაც 
იმას 
გულისხმობს 
რომ სტუდენტს 
შეუძლია 
ქართულენოვან 
პირთან 
კომუნიკაცია, 
ქართულ ენაზე 
ჩატარებული 
ლექციის 
მოსმენა, 
გააზრება და 
ქართულ ენაზე 
გამართულ 
პროფესიულ 
დისკუსიაში 
აქტიურად 
ჩართვა. 
ქართულ ენაზე 
მხატვრული 
ლიტერატურის 
და სამეცნიერო 
ნაშრომების 
კითხვა/გააზრებ
ა; ქართულ 
ენაზე 
გამართულად, 
შესაბამისი 
სტილით ესეს, 
რეფერატის, 
დეტალური 
წერილობითი 

2. იგებს 
სალიტერატუ
რო ნორმების 
ფარგლებში 
ისეთ 
სასაუბრო 
მეტყველებას 
ნაცნობ ან 
უცნობ 
თემებზე, 
რომლებსაც 
იგი ეხება 
პირად, 
საზოგადოებ
რივ, 
საგანმანათლე
ბლო და 
პროფესიულ 
სფეროებში 
ურთიერთობ
ისას;  
იგებს ვრცელ 
მოხსენებას ან 
ლექციას, 
რომელიც 
შეიცავს 
რთულ 
არგუმენტებს; 
იმ სტატიებსა 
და 
მოხსენებებს, 
რომლებიც 
თანამედროვე 
პრობლემებს 
ეხება და 

3. დიდი 
მოცულობის 
ტექსტებიდან 
არსებითის 
გამოყოფა და 
დეტალების 
გაგება;  
ტერმინოლოგიურ
ი და 
ფრაზეოლოგიური 
ლექსიკონის 
დახმარებით 
გაიგოს 
დარგობრივი 
სტატიები, 
რომლებიც 
სცილდება მისი 
საქმიანობის 
სფეროს;  
გაიგოს სხვადასხვა 
საინფორმაციო 
წყაროდან 
მოძიებული 
მასალა;  
ვრცელი 
ინსტრუქციებიდან 
გამოყოს მისთვის 
საჭირო 
ინფორმაცია, 
გაიგოს 
დირექტიული 
ხასიათის 
ტექსტები და 
შეძლოს მათი 
გამოყენება;  

4. ნათლად და 
დასაბუთებულ
ად გამოხატოს 
საკუთარი 
თვალსაზრისი 
მისთვის 
საინტერესო 
საკითხებზე;  
ჩამოაყალიბოს 
საკუთარი 
შეხედულება 
აქტუალურ 
თემასთან 
დაკავშირებით, 
წარმოაჩინოს 
დადებითი და 
უარყოფითი 
არგუმენტები 
საკითხის 
გარშემო;  
მონაწილეობა 
მიიღოს ისეთ 
დისკუსიებში, 
რომლებიც 
მისთვის 
ნაცნობ თემებს 
ეხება;  
დაასაბუთოს 
და დაიცვას 
საკუთარი 
შეხედულებები
; ილაპარაკოს 
გარკვევით, 
ბუნებრივად 
და 

5. სხვადასხვა 
ტიპის მკაფიო, 
დეტალური 
ტექსტის დაწერა, 
რომელიც შეეხება 
მისთვის 
საინტერესო 
საკითხებს;  
ლოგიკურად და 
თანმიმდევრულა
დ 
ჩამოყალიბებულ
ი, დეტალური 
ტექსტის დაწერა 
წაკითხული ან 
მოსმენილი 
ინფორმაციის 
საფუძველზე;  
სხვადასხვა 
პოზიციის ასახვა 
და ერთმანეთთან 
შედარება, 
საკუთარი აზრის 
მკაფიოდ 
გამოხატვა;  
ინფორმაციის 
წერილობით 
გაშუქება 
დადებითი და 
უარყოფითი 
თვალსაზრისის 
გათვალისწინები
თ;  
სხვადასხვა 
წყაროდან 

6.ქართულენოვა
ნ გარემოში 
იდეებისა და 
ინფორმაციის 
სტრუქტურირებ
ულად და 
თანმიმდევრულ
ად გადაცემა 
თანამედროვე 
საინფორმაციო 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები
ს 
მრავალმხრივად 
გამოყენებით; 
დისკუსიაში 
პროფესიული 
ტერმინოლოგიი
ს გამოყენებით 
მონაწილეობა; 
საკუთარი 
დამოკიდებულე
ბის გამოხატვა; 
 

7. ქართულ ენაზე 
საკუთარი 
სწავლის 
მიმართულებებისა 
და საჭიროების 
განსაზღვრა; 
სინთეზი და 
ანალიზი;  

ინფორმაციის 
ეფექტურად 
მოპოვების უნარი 
როგორც 
პირველადი, ისე 
მეორადი 
საინფორმაციო 
წყაროებიდან, მათ 
შორის 
ინტერნეტის 
გამოყენებით; 
მოპოვებული 
ინფორმაციის 
დამუშავებისა და 
სინთეზის უნარი. 
 

8. ერკვევა 
ქართული 
ენის 
სტრუქტურა
ში 
(ფონეტიკა-
ფონოლოგია
, 
მორფოლოგ
ია, 
სინტაქსი). 
აგრეთვე 
ლექსიკოლო
გიის ზოგად 
მახასიათებ
ლებში; 
 

9. იძენს 
ქართული 
ენის 
საბაზისო 
ლექსიკურ 
მარაგს; 
 
 

10. 
ქართული 
ენობრივ-
კულტურ
ული 
თვითმყო
ფადობისა 
და 
ღირებულ
ებების 
გაცნობა, 
დაფასება 
და 
პატივისცე
მა; 
ინტერკუ
ლტურუ
ლი 
ღირებულ
ებების 
ათვისება; 
სამოქალაქ
ო 
ცნობიერე
ბის 
ჩამოყალი
ბება.  
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ანგარიშის 
დაწერა;  

 
 

რომელშიც 
ავტორისეულ
ი პოზიცია 
ნათლად არის 
წარმოჩენილი
. 

გაიგოს 
დარგობრივი 
ტექსტები.  
 
 

დაუბრკოლებ
ლად და, 
ხმაურის 
მიუხედავად, 
აქტიურად 
ჩაერთოს 
საკომუნიკაცი
ო პროცესში;  
რეკომენდაცია 
სხვადასხვა 
პროფესიასთან 
დაკავშირებით;  
ისაუბროს 
შთაბეჭდილებ
ებზე, იდეებზე, 
გრძნობებზე, 
გამოთქვას 
საკუთარი 
მოსაზრებები 
მრავალფეროვა
ნი ლექსიკის 
გამოყენებით.  

მომდინარე 
ინფორმაციისა და 
არგუმენტების 
შეფასება და მათი 
სინთეზით 
ტექსტის დაწერა;  
მისთვის 
საინტერესო 
თემაზე/საკითხზ
ე მოხსენების / 
ესეს დაწერა, 
რომელშიც 
წარმოჩენილია 
არგუმენტები, 
ხაზგასმულია 
ძირითადი 
მომენტები და 
ისეთი 
დეტალები, 
რომლებიც 
ასაბუთებს 
მოხსენებაში/ესეშ
ი წარმოდგენილ 
თვალსაზრისს, 
დაცულია 
ტექსტის 
შესაბამისი 
სტილი და 
სტრუქტურა. 
 

არაქართულენოვ
ანი 
სტუდენტების  
მოამზადება 
ენობრივად ენათა 
ზოგადევროპულ
ი ჩარჩოს (CEFR) 
მინიმუმ B2 
დონეზე ისე, რომ 
მათ შეძლონ 
სწავლის 
გაგრძელება 
მათთვის 
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სასურველ 
საბაკალავრო  
ქართულენოვან 
საგანმანათლებლ
ო პროგრამებზე. 
სრულფასოვანი 
მოქალაქის 
ჩამოყალიბებაში 
ხელის შეწყობა, 
რომელიც 
შეძლებს 
სამოქალაქო 
საზოგადოებაში 
ინტეგრაციას და 
საკუთარი 
წვლილის 
შეტანას მის 
განვითარებაში.  
 

            

ქართულ ენაზე 
წარმატებული 
კომუნიკაცია  

                   

სხვადასხვა 
ტიპის (როგორც 
ზეპირი, ასევე 
წერილობითი) 
ტექსტების 
ადეკვატურად 
გაგება და შექმნა 
(ტექსტის 
სტრუქტურაში 
გარკვევა და მის 
ნაწილებს შორის 
კავშირის 
გააზრება);  

                 

ქართული 
ენობრივ-
კულტურული 
თვითმყოფადობი
სა და 
ღირებულებების 
გაცნობა, 
დაფასება და 
პატივისცემა;  
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ქართული ენის 
ცოდნისა და 
უნარების 
შემდგომი 
გაღრმავება და 
გამდიდრება 
დამოუკიდებლა
დ.  

               

 

 

 

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის კურიკულუმის რუკა  ცხრილი N 2 

სასწავლო კურსი 1.ფლობს 
ქართულ ენას 
ზოგადევროპუ
ლი ჩარჩოს 
(CEFR) 
შესაბამისად 
არანაკლებ B2 
დონეზე, რაც 
იმას 
გულისხმობს 
რომ სტუდენტს 
შეუძლია 
ქართულენოვან 
პირთან 
კომუნიკაცია, 
ქართულ ენაზე 
ჩატარებული 
ლექციის 
მოსმენა, 
გააზრება და 
ქართულ ენაზე 

2. იგებს 
სალიტერატუ
რო ნორმების 
ფარგლებში 
ისეთ 
სასაუბრო 
მეტყველებას 
ნაცნობ ან 
უცნობ 
თემებზე, 
რომლებსაც 
იგი ეხება 
პირად, 
საზოგადოებ
რივ, 
საგანმანათლე
ბლო და 
პროფესიულ 

3. დიდი 
მოცულობის 
ტექსტებიდან 
არსებითის 
გამოყოფა და 
დეტალების 
გაგება;  
ტერმინოლოგიურ
ი და 
ფრაზეოლოგიური 
ლექსიკონის 
დახმარებით 
გაიგოს 
დარგობრივი 
სტატიები, 
რომლებიც 
სცილდება მისი 
საქმიანობის 

4. ნათლად და 
დასაბუთებულ
ად გამოხატოს 
საკუთარი 
თვალსაზრისი 
მისთვის 
საინტერესო 
საკითხებზე;  
ჩამოყალიბოს 
საკუთარი 
შეხედულება 
აქტუალურ 
თემასთან 
დაკავშირებით, 
წარმოაჩინოს 
დადებითი და 
უარყოფითი 
არგუმენტები 

5. სხვადასხვა 
ტიპის მკაფიო, 
დეტალური 
ტექსტის დაწერა, 
რომელიც შეეხება 
მისთვის 
საინტერესო 
საკითხებს;  
ლოგიკურად და 
თანმიმდევრულა
დ 
ჩამოყალიბებულ
ი, დეტალური 
ტექსტის დაწერა 
წაკითხული ან 
მოსმენილი 
ინფორმაციის 
საფუძველზე;  

6.ქართულენოვა
ნ გარემოში 
იდეებისა და 
ინფორმაციის 
სტრუქტურირებ
ულად და 
თანმიმდევრულ
ად გადაცემა 
თანამედროვე 
საინფორმაციო 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები
ს 
მრავალმხრივად 
გამოყენებით; 
დისკუსიაში 
პროფესიული 

7. ქართულ ენაზე 
საკუთარი 
სწავლის 
მიმართულებებისა 
და საჭიროების 
განსაზღვრა; 
სინთეზი და 
ანალიზი;  

ინფორმაციის 
ეფექტურად 
მოპოვების უნარი 
როგორც 
პირველადი, ისე 
მეორადი 
საინფორმაციო 
წყაროებიდან, მათ 
შორის 
ინტერნეტის 

8. ერკვევა 
ქართული 
ენის 
სტრუქტურა
ში 
(ფონეტიკა-
ფონოლოგია
, 
მორფოლოგ
ია, 
სინტაქსი). 
აგრეთვე 
ლექსიკოლო
გიის ზოგად 
მახასიათებ
ლებში; 
 

9. იძენს 
ქართუ
ლი 
ენის 
საბაზის
ო 
ლექსიკ
ურ 
მარაგს; 
 
 

10. 
ქართული 
ენობრივ-
კულტურუ
ლი 
თვითმყოფ
ადობისა 
და 
ღირებულე
ბების 
გაცნობა, 
დაფასება 
და 
პატივისცემ
ა; 
ინტერკულ
ტურული 
ღირებულე
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გამართულ 
პროფესიულ 
დისკუსიაში 
აქტიურად 
ჩართვა. 
ქართულ ენაზე 
მხატვრული 
ლიტერატურის 
და სამეცნიერო 
ნაშრომების 
კითხვა/გააზრებ
ა; ქართულ 
ენაზე 
გამართულად, 
შესაბამისი 
სტილით ესეს, 
რეფერატის, 
დეტალური 
წერილობითი 
ანგარიშის 
დაწერა;  

 
 

სფეროებში 
ურთიერთობ
ისას;  
იგებს ვრცელ 
მოხსენებას ან 
ლექციას, 
რომელიც 
შეიცავს 
რთულ 
არგუმენტებს, 
თუკი 
თემატიკა 
სტუდენტისთ
ვის მეტ-
ნაკლებად 
ცნობილია;  
იგებს იმ 
სტატიებსა და 
მოხსენებებს, 
რომლებიც 
თანამედროვე 
პრობლემებს 
ეხება და 
რომელშიც 
ავტორისეულ
ი პოზიცია 
ნათლად არის 
წარმოჩენილი
; იგებს 
ფილმების 
პერსონაჟთა 
მეტყველებას 
სალიტერატუ
რო ენაზე;  
იგებს რაიმე 
საგნის ან 
მოვლენის 
შესახებ 
ვინმეს მიერ 
მოყოლილ 
დეტალურ 

სფეროს;  
გაიგოს სხვადასხვა 
საინფორმაციო 
წყაროდან 
მოძიებული 
მასალა;  
ვრცელი 
ინსტრუქციებიდან 
გამოყოს მისთვის 
საჭირო 
ინფორმაცია, 
გაიგოს 
დირექტიული 
ხასიათის 
ტექსტები და 
შეძლოს მათი 
გამოყენება;  
გაიგოს 
დარგობრივი 
ტექსტები.  
 
 

საკითხის 
გარშემო;  
მონაწილეობა 
მიიღოს ისეთ 
დისკუსიებში, 
რომლებიც 
მისთვის 
ნაცნობ თემებს 
ეხება;  
დაასაბუთოს 
და დაიცვას 
საკუთარი 
შეხედულებები
; ილაპარაკოს 
გარკვევით, 
ბუნებრივად 
და 
დაუბრკოლებ
ლად და, 
ხმაურის 
მიუხედავად, 
აქტიურად 
ჩაერთოს 
საკომუნიკაცი
ო პროცესში;  
იმეტყველოს 
გამართული 
სინტაქსური 
კონსტრუქციებ
ითა და ააგოს 
წინადადებები 
მინიმალური 
ხარვეზებით, 
რომელთა 
გამოსწორება 
თავად 
შეუძლია.  
თანმიმდევრუ
ლად და 
დეტალურად 
გადმოსცეს 

სხვადასხვა 
პოზიციის ასახვა 
და ერთმანეთთან 
შედარება, 
საკუთარი აზრის 
მკაფიოდ 
გამოხატვა;  
ინფორმაციის 
წერილობით 
გაშუქება 
დადებითი და 
უარყოფითი 
თვალსაზრისის 
გათვალისწინები
თ;  
სხვადასხვა 
წყაროდან 
მომდინარე 
ინფორმაციისა და 
არგუმენტების 
შეფასება და მათი 
სინთეზით 
ტექსტის დაწერა;  
მისთვის 
საინტერესო 
თემაზე/საკითხზ
ე მოხსენების / 
ესეის დაწერა, 
რომელშიც 
წარმოჩენილია 
არგუმენტები, 
ხაზგასმულია 
ძირითადი 
მომენტები და 
ისეთი 
დეტალები, 
რომლებიც 
ასაბუთებს 
მოხსენებაში/ესეი
ში წარმოდგენილ 
თვალსაზრისს, 

ტერმინოლოგიი
ს გამოყენებით 
მონაწილეობა; 
საკუთარი 
დამოკიდებულე
ბის გამოხატვა; 
 

გამოყენებით; 
მოპოვებული 
ინფორმაციის 
დამუშავებისა და 
სინთეზის უნარი. 
 

ბების 
ათვისება; 
სამოქალაქ
ო 
ცნობიერებ
ის 
ჩამოყალიბ
ება.  
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აღწერა-
დახასიათებას
; ამოიცნობს 
თანამოსაუბრ
ის განწყობას, 
ემოციას და 
ტონს.  
 

რაიმე ამბავი ან 
პირადი 
განცდები, 
საკუთარი 
ცხოვრებისეუ
ლი 
გამოცდილება, 
წინ წამოსწიოს 
მთავარი 
დეტალები.  
ჩაერთოს 
რთულ 
დიალოგში, 
მიიღოს და 
გასცეს 
ინფორმაცია 
და 
რეკომენდაცია 
სხვადასხვა 
პროფესიასთან 
დაკავშირებით;  
ისაუბროს 
შთაბეჭდილებ
ებზე, იდეებზე, 
გრძნობებზე, 
გამოთქვას 
საკუთარი 
მოსაზრებები 
მრავალფეროვა
ნი ლექსიკის 
გამოყენებით.  

დაცულია 
ტექსტის 
შესაბამისი 
სტილი და 
სტრუქტურა. 
 

                                                                                                                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

საბაზისო კურსი           

ინტეგრაციის 
კურსი 1 

                  

ინტეგრაციის 
კურსი 2 
 

                  

ქართული ენის 
გრამატიკა 1 
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ქართული ენის 
გრამატიკა 2 

             

ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A1_A2 

                

ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A2_B1 

                

ძირითადი 
სპეციალიზაციის 
საგნები 

          

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, 
წერა) A1_A2 

                  

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, 
წერა) A2_B1 
 

                  

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, 
წერა) B1_B2 
 

                  

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, 
წერა) B2  
 

                  

ფუნქციური წერა 
1 
 
 
 
 

             

 
ფუნქციური წერა 
2 
 
 
 

             

არჩევითი კურსი           
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ქართული 
ლიტერატურა 
მსოფლიო 
რუკაზე 

             

სპორტისა და 
ოლიმპიზმის 
ისტორია 
ქართულის, 
როგორც მეორე 
ენის გაკვეთილზე 

             

ქართული 
მითოლოგი
ა ენის 
შესწავლისა
ს 

             

 
საქართველოს 
ისტორიის მოკლე 
კურსი 
ქართულის, 
როგორც მეორე 
ენის გაკვეთილზე  
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ცხრილი N 3 

სასწავლო კურსი 1.ფლობს 
ქართულ ენას 
ზოგადევროპუ
ლი ჩარჩოს 
(CEFR) 
შესაბამისად 
არანაკლებ B2 
დონეზე, რაც 
იმას 
გულისხმობს 
რომ 
სტუდენტს 
შეუძლია 
ქართულენოვა
ნ პირთან 
კომუნიკაცია, 
ქართულ ენაზე 

2. იგებს 
სალიტერატუ
რო ნორმების 
ფარგლებში 
ისეთ 
სასაუბრო 
მეტყველებას 
ნაცნობ ან 
უცნობ 
თემებზე, 
რომლებსაც 
იგი ეხება 
პირად, 
საზოგადოებ
რივ, 

3. დიდი 
მოცულობის 
ტექსტებიდან 
არსებითის 
გამოყოფა და 
დეტალების 
გაგება;  
ტერმინოლოგიურ
ი და 
ფრაზეოლოგიური 
ლექსიკონის 
დახმარებით 
გაიგოს 
დარგობრივი 
სტატიები, 

4. ნათლად და 
დასაბუთებულ
ად გამოხატოს 
საკუთარი 
თვალსაზრისი 
მისთვის 
საინტერესო 
საკითხებზე;  
ჩამოყალიბოს 
საკუთარი 
შეხედულება 
აქტუალურ 
თემასთან 
დაკავშირებით, 
წარმოაჩინოს 

5. სხვადასხვა 
ტიპის მკაფიო, 
დეტალური 
ტექსტის დაწერა, 
რომელიც შეეხება 
მისთვის 
საინტერესო 
საკითხებს;  
ლოგიკურად და 
თანმიმდევრულა
დ 
ჩამოყალიბებულ
ი, დეტალური 
ტექსტის დაწერა 
წაკითხული ან 

6.ქართულენოვა
ნ გარემოში 
იდეებისა და 
ინფორმაციის 
სტრუქტურირებ
ულად და 
თანმიმდევრულ
ად გადაცემა 
თანამედროვე 
საინფორმაციო 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები
ს 
მრავალმხრივად 

7. ქართულ ენაზე 
საკუთარი 
სწავლის 
მიმართულებებისა 
და საჭიროების 
განსაზღვრა; 
სინთეზი და 
ანალიზი;  

ინფორმაციის 
ეფექტურად 
მოპოვების უნარი 
როგორც 
პირველადი, ისე 
მეორადი 
საინფორმაციო 

8. ერკვევა 
ქართული 
ენის 
სტრუქტურა
ში 
(ფონეტიკა-
ფონოლოგია
, 
მორფოლოგ
ია, 
სინტაქსი). 
აგრეთვე 
ლექსიკოლო
გიის ზოგად 
მახასიათებ
ლებში; 
 

1.ფლობ
ს 
ქართუ
ლ ენას 
ზოგადე
ვროპუ
ლი 
ჩარჩოს 
(CEFR) 
შესაბამ
ისად 
არანაკ
ლებ B2 
დონეზ
ე, რაც 
იმას 
გულის

2. იგებს 
სალიტერატ
ურო 
ნორმების 
ფარგლებში 
ისეთ 
სასაუბრო 
მეტყველება
ს ნაცნობ ან 
უცნობ 
თემებზე, 
რომლებსაც 
იგი ეხება 
პირად, 
საზოგადოებ
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ჩატარებული 
ლექციის 
მოსმენა, 
გააზრება და 
ქართულ ენაზე 
გამართულ 
პროფესიულ 
დისკუსიაში 
აქტიურად 
ჩართვა. 
ქართულ ენაზე 
მხატვრული 
ლიტერატურის 
და სამეცნიერო 
ნაშრომების 
კითხვა/გააზრე
ბა; ქართულ 
ენაზე 
გამართულად, 
შესაბამისი 
სტილით ესეს, 
რეფერატის, 
დეტალური 
წერილობითი 
ანგარიშის 
დაწერა;  

 
 

საგანმანათლე
ბლო და 
პროფესიულ 
სფეროებში 
ურთიერთობ
ისას;  
იგებს ვრცელ 
მოხსენებას ან 
ლექციას, 
რომელიც 
შეიცავს 
რთულ 
არგუმენტებს, 
თუკი 
თემატიკა 
სტუდენტისთ
ვის მეტ-
ნაკლებად 
ცნობილია;  
იგებს იმ 
სტატიებსა და 
მოხსენებებს, 
რომლებიც 
თანამედროვე 
პრობლემებს 
ეხება და 
რომელშიც 
ავტორისეულ
ი პოზიცია 
ნათლად არის 
წარმოჩენილი
; იგებს 
ფილმების 
პერსონაჟთა 
მეტყველებას 
სალიტერატუ
რო ენაზე;  
იგებს რაიმე 
საგნის ან 
მოვლენის 
შესახებ 

რომლებიც 
სცილდება მისი 
საქმიანობის 
სფეროს;  
გაიგოს სხვადასხვა 
საინფორმაციო 
წყაროდან 
მოძიებული 
მასალა;  
ვრცელი 
ინსტრუქციებიდან 
გამოყოს მისთვის 
საჭირო 
ინფორმაცია, 
გაიგოს 
დირექტიული 
ხასიათის 
ტექსტები და 
შეძლოს მათი 
გამოყენება;  
გაიგოს 
დარგობრივი 
ტექსტები.  
 
 

დადებითი და 
უარყოფითი 
არგუმენტები 
საკითხის 
გარშემო;  
მონაწილეობა 
მიიღოს ისეთ 
დისკუსიებში, 
რომლებიც 
მისთვის 
ნაცნობ თემებს 
ეხება;  
დაასაბუთოს 
და დაიცვას 
საკუთარი 
შეხედულებები
; ილაპარაკოს 
გარკვევით, 
ბუნებრივად 
და 
დაუბრკოლებ
ლად და, 
ხმაურის 
მიუხედავად, 
აქტიურად 
ჩაერთოს 
საკომუნიკაცი
ო პროცესში;  
იმეტყველოს 
გამართული 
სინტაქსური 
კონსტრუქციებ
ითა და ააგოს 
წინადადებები 
მინიმალური 
ხარვეზებით, 
რომელთა 
გამოსწორება 
თავად 
შეუძლია.  
თანმიმდევრუ

მოსმენილი 
ინფორმაციის 
საფუძველზე;  
სხვადასხვა 
პოზიციის ასახვა 
და ერთმანეთთან 
შედარება, 
საკუთარი აზრის 
მკაფიოდ 
გამოხატვა;  
ინფორმაციის 
წერილობით 
გაშუქება 
დადებითი და 
უარყოფითი 
თვალსაზრისის 
გათვალისწინები
თ;  
სხვადასხვა 
წყაროდან 
მომდინარე 
ინფორმაციისა და 
არგუმენტების 
შეფასება და მათი 
სინთეზით 
ტექსტის დაწერა;  
მისთვის 
საინტერესო 
თემაზე/საკითხზ
ე მოხსენების / 
ესეის დაწერა, 
რომელშიც 
წარმოჩენილია 
არგუმენტები, 
ხაზგასმულია 
ძირითადი 
მომენტები და 
ისეთი 
დეტალები, 
რომლებიც 
ასაბუთებს 

გამოყენებით; 
დისკუსიაში 
პროფესიული 
ტერმინოლოგიი
ს გამოყენებით 
მონაწილეობა; 
საკუთარი 
დამოკიდებულე
ბის გამოხატვა; 
 

წყაროებიდან, მათ 
შორის 
ინტერნეტის 
გამოყენებით; 
მოპოვებული 
ინფორმაციის 
დამუშავებისა და 
სინთეზის უნარი. 
 

ხმობს 
რომ 
სტუდე
ნტს 
შეუძლ
ია 
ქართუ
ლენოვა
ნ 
პირთან 
კომუნი
კაცია, 
ქართუ
ლ 
ენაზე 
ჩატარე
ბული 
ლექციი
ს 
მოსმენა
, 
გააზრე
ბა და 
ქართუ
ლ 
ენაზე 
გამართ
ულ 
პროფეს
იულ 
დისკუს
იაში 
აქტიურ
ად 
ჩართვა. 
ქართუ
ლ 
ენაზე 
მხატვრ
ული 
ლიტერ
ატურის 
და 
სამეცნი
ერო 
ნაშრომ
ების 

რივ, 
საგანმანათ
ლებლო და 
პროფესიულ 
სფეროებში 
ურთიერთო
ბისას;  
იგებს 
ვრცელ 
მოხსენებას 
ან ლექციას, 
რომელიც 
შეიცავს 
რთულ 
არგუმენტებ
ს, თუკი 
თემატიკა 
სტუდენტის
თვის მეტ-
ნაკლებად 
ცნობილია;  
იგებს იმ 
სტატიებსა 
და 
მოხსენებებს, 
რომლებიც 
თანამედროვ
ე 
პრობლემებს 
ეხება და 
რომელშიც 
ავტორისეუ
ლი პოზიცია 
ნათლად 
არის 
წარმოჩენილ
ი; იგებს 
ფილმების 
პერსონაჟთა 
მეტყველება
ს 
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ვინმეს მიერ 
მოყოლილ 
დეტალურ 
აღწერა-
დახასიათებას
; ამოიცნობს 
თანამოსაუბრ
ის განწყობას, 
ემოციას და 
ტონს.  
 

ლად და 
დეტალურად 
გადმოსცეს 
რაიმე ამბავი ან 
პირადი 
განცდები, 
საკუთარი 
ცხოვრებისეუ
ლი 
გამოცდილება, 
წინ წამოსწიოს 
მთავარი 
დეტალები.  
ჩაერთოს 
რთულ 
დიალოგში, 
მიიღოს და 
გასცეს 
ინფორმაცია 
და 
რეკომენდაცია 
სხვადასხვა 
პროფესიასთან 
დაკავშირებით;  
ისაუბროს 
შთაბეჭდილებ
ებზე, იდეებზე, 
გრძნობებზე, 
გამოთქვას 
საკუთარი 
მოსაზრებები 
მრავალფეროვა
ნი ლექსიკის 
გამოყენებით.  

მოხსენებაში/ესეი
ში წარმოდგენილ 
თვალსაზრისს, 
დაცულია 
ტექსტის 
შესაბამისი 
სტილი და 
სტრუქტურა. 
 

კითხვა/
გააზრე
ბა; 
ქართუ
ლ 
ენაზე 
გამართ
ულად, 
შესაბამ
ისი 
სტილი
თ ესეს, 
რეფერა
ტის, 
დეტალ
ური 
წერილ
ობითი 
ანგარიშ
ის 
დაწერა;  

 
 

სალიტერატ
ურო ენაზე;  
იგებს რაიმე 
საგნის ან 
მოვლენის 
შესახებ 
ვინმეს მიერ 
მოყოლილ 
დეტალურ 
აღწერა-
დახასიათება
ს; 
ამოიცნობს 
თანამოსაუბ
რის 
განწყობას, 
ემოციას და 
ტონს.  
 

                        
საბაზისო კურსი                                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ინტეგრაციის 
კურსი 1 

1 1 1 1  1 1  1  2 

ინტეგრაციის 
კურსი 2 
 

1 1 1 1  1 1  1  2 

ქართული ენის 
გრამატიკა 1 

    2   3 1  
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ქართული ენის 
გრამატიკა 2 

    2   3 1  

ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A1_A2 
 

 2 2 2  3  1 1  

 
ენის 
კომუნიკაციური 
ასპექტები A2_B1 
 

 2 2 2  3  1 1  

ძირითადი 
სპეციალიზაციის 
საგნები 

          

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, წერა) 
A1_A2 

2 3 3 3 3 2  2 3  

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, წერა) 
A2_B1 
 

2 3 3 3 3 2  2 3  

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, წერა) 
B1_B2 
 

2 3 3 3 3 2  2 3  

ქართული ენა 
(მოსმენა, კითხვა, 
ზეპირი 
მეტყველება, წერა) 
B2  
 

2 3 3 3 3 2  2 3  

ფუნქციური წერა 1 
 
 
 
 

    3 1  1    

 
ფუნქციური წერა 2 
 

                     3 1 1    
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არჩევითი კურსი           
ქართული 

მითოლოგია 
ენის 
შესწავლისას 

      1  2 1 

 
საქართველოს 
ისტორიის მოკლე 
კურსი ქართულის, 
როგორც მეორე 
ენის გაკვეთილზე  

      1  2 1 

ქართული 
ლიტერატურა 
მსოფლიო რუკაზე 
 

      1           2 1 

სპორტისა და 
ოლიმპიზმის 
ისტორია 
ქართულის, 
როგორც მეორე 
ენის გაკვეთილზე 

      1  2 1 

შენიშვნა: 1-გაცნობა, 2 გაღრმავება, 3 -განტკიცება 

 

 

 

 

 

 

 

სამიზნე ნიშნულები და შედეგების შეფასების მონიტორინგი 

შეფასების წესი: სტუდენტის შეფასდება მთელი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შედეგების და საგნის ცოდნის ჩვენების მიხედვით, რაც გამოხატული იქნება შეფასების შემდეგი 
კომპონენტებით. 

სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისათვის ცხრილი N 4 
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პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის გაზომვა ხდება პროგრამაში მოცემული სწავლის შედეგებისა სემესტრული 
შეფასების გეგმის საფუძველზე, რომლის მიხედვით შეფასება ხდება იმ სემესტრის ბოლოს სადაც დადგა აღნიშნული 
სწავლის შედეგი; ეფუძნება კურიკულუმის რუკას და მის საფუძველზე შემუშავებულ სწავლის შედეგების შეფასების გეგმას;  

დინამიკაში დაკვირვების შედეგად თუ სამიზნე ნიშნულებთან დადარებით გამოვლინდება რეგრესი, მოხდება სწავლის 
შედეგების და მიღწევის გზების გადახედვა და შესაბამისად პროგრამის მოდიფიცირება. 

 

სწავლის  შედეგის  
დასახელება 

შეფასება ქულებით სამიზნე ნიშნული 

აკადემიური  
აქტიურობა 

0-20 სტუდენტების  70% 15-20 
ქულამდე შეფასებას 
 

შუალედური  
გამოცდა 

0-20 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  15-20  
ქულამდე შეფასებას 

ზეპირი გამოკითხვა   0-10 სტუდენტების  70%  
5-10 
ქულამდე შეფასებას 

 წერილობითი გამოკითხვა 0-10 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  5-10  
ქულამდე შეფასებას 

დასკვნითი გამოცდა 0-40 სტუდენტების  60  %  მიიღებს  20-30  
ქულამდე შეფასებას 


