
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის / 

სომხურენოვანთათვის. Georgian language preparation educational program for Azerbaijan and Armenian students. 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ESTC კრედიტი სავალდებულო სასწავლო კურსებს ეთმობა. 30 ESTC კრედიტს გადიან პირველ 

სემესტრში, ხოლო 30  ESTC კრედიტს - მეორე სემესტრში. 

 

სწავლების ენა: ქართული ენა 

 

პროგრამის მიზანი:  

ქართულის როგორც მეორე ენის სასწავლო პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს სრულფასოვანი მოქალაქის აღზრდას, რომელიც 

შეძლებს სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაციას და საკუთარი წვლილის შეტანას მის განვითარებაში. 

ქართულის, როგორც მეორე ენის სასწავლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს ქართული ენის იმგვარი ცოდნა, რომ აბიტურიენტმა 

შეძლოს: 

 წარმატებული კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 სხვადასხვა  მიზნით,  სხვადასხვა  აუდიტორიისათვის, 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 (ე. წ. “სწავლის სწავლის” 

კომპონენტი). 

ამ სტანდარტის დაფარვის შემთხვევაში, მისაღწევია ზოგადევროპული სისტემის მიხედვით განსაზღვრული კომპეტენციები: 

 ლექსიკური მარაგის სინტაქსური და მორფოლოგიური წესების გამოყენებით გააზრებულ გამოთქმებად გარდაქმნა და 

ქართული ენის ნორმების შესატყვისად აგებული კონსტრუქუციების აგება (ლინგვისტური კომპეტენცია);   

 ენობრივი ფორმების სიტუაციის (კონტექსტის – ვინ, ვისთან, სად, რის გამო, რა მიზნით ამყარებს ურთიერთობას) შესაბამისად 

შერჩევა და გამოყენება (სოციოლინგვისტური კომპეტენცია); 

 ზეპირი და წერილობითი ტექსტის სტრუქტურაში გარკვევა და მის ნაწილებს შორის კავშირის გაგება და გააზრება 

(დისკურსული კომპეტენცია);  

 მოცემულ სოციოკულტურულ გარემოში (ქართული ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის გათვალისწინებით) თავისუფლად 

ორიენტირება: აზრის გამოთქმის, კამათის, დისკუსიისა და პრეზენტაციის სტრატეგიების დაუფლება და გამოყენება 

(სოციოკულტურული კომპეტენცია); 

 მოცემულ სოციალურ გარემოში პიროვნების ადეკვატური თვითგამოხატვის უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი უნარების 

დაუფლება და გამოყენება (სოციალური კომპეტენცია); 

 ვერბალური და არავერბალური საშუალებებით, ენის შეზღუდულად ფლობის პირობებში, არსებული ხარვეზის გადაფარვა 

(სტრატეგიული კომპეტენცია). 



 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მშობლიურ ენაზე  ზოგად უნარებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვა. 

 

სწავლის შედეგები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 საბაზისო ცოდნის მიღება ქართული ენის თაობაზე; წარმოდგენა ზოგადად ქართულ ენაზე და მის მნიშვნელობაზე. 

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

მახასიათებლებში გარკვევა, საერთო ნიშნების ცოდნა. 

 ქართული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა. 

 ქართული ლიტერატურული და ფოლკლორული შედევრების შესახებ ზოგადი წარმოდგენის შექმნა;  

 ენობრივი  კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და 

სხვ.) გაცნობა. 
 

პრაქტიკული უნარები 

 ქართული ენის პრაქტიკული გამოყენება გარკვეული (შეღჩეული ფაკულტეტის სპეციფიკის გათვალისწინებით) წერილობითი 

კორესპოდენციისა და ზეპირმეტყველების მიზნებისათვის; 

 საუბრის წარმართვის უნარ-ჩვევები. 

 ქართულ ენაზე გარკვეული ტიპის ტექსტების მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის 

უნარი. 

 ქართული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების გამოყენების უნარი. 

 საბიბლიოთეკო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტის რედაქტირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი. 

 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობრივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, 

ისე ისტორიულ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

 ენობრივი პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. კონკრეტული ენობრივი ფაქტების განზოგადებისა და 

ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 
 

დასკვნის უნარი: 
 არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის (შეჯამების) ჩამოყალიბების უნარი;  

 დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  

 პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი;  

 სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების უნარი; 

 სიტუაციაში ადაპტირებისა და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი. 



 
სწავლის უნარი:  

 სინთეზი და ანალიზი; 

 დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, 

ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენებით; 

 მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავებისა და სინთეზის უნარი; 

 პრობლემის გადაჭრა\ გადაწყვეტილების მიღების უნარი  

 
კომუნიკაციის უნარი 

 დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა;  

 საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარი; 

 მასალის ლოგიკურად აწყობის, ჩამოყალიბებისა და მისაღები ფორმული-რებით გადმოცემის უნარი. 

 

ღირებულებები 
 ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ღირებულებების გაცნობა, დაფასება და პატივისცემა. 

 ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა. 

 ინტერკულტურული ღირებულებების ათვისება. 

 სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება. 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:   

მეორე 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 თვალსაჩინოებებისა (სქემები და სხვა გრაფიკული საშუალებები, ბანერები, და თანამედროვე ტექნიკური 

საშუალებების (აუდიომაგნიტოფონები, კომპიუტერები) გამოყენებით; 

 სემინარები; 

 პრაქტიკული მეცადინეობები; 

 ზეპირი პრეზენტაციები; 

 პორტფოლიოს წარმოება; 

 მცირე ჯგუფებსა და წყვილებში მუშაობა; 

 პრობლემებზე ორიენტირებული სწავლება; 

 მოდელირებული სიტუაციების განხილვა; 

 როლური და სიტუაციური თამაშები; 

 ვიდეო მასალის განხილვა.  

 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან 

კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების 

კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით.  

სწავლების, სწავლისა და შეფასების მეთოდები უნდა იყოს ერთმანეთთან და კომპეტენციებთან შესატყვისი. შეფასების მეთოდები 

ნათლად უნდა იყოს დაკავშირებული სწავლების მიზანთან. 

შეფასების სტრატეგიებმა უნდა უპასუხოს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული შეფასების საჭიროებას. შეფასების სტრატეგიების 

სპექტრი ასახავს ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების ასპექტებს. 

შეფასება განხორციელდება შემდეგ კომპონენტებზე დაყრდნობით: 

 შუალედური ტესტები (დახურული და ღია კითხვებით) 

 ზეპირი პრეზენტაციები / კოლოქვიუმები 

 პორტფოლიო 

 შემაჯამებელი გამოცდა 

 

 

დასაქმების სფეროები: 

 

 

სასწავლო გეგმა: იხ. დანართი № 1  

 

 

სილაბუსები: იხ. დანართი № 2 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: კახა გაბუნია, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია: სწავლის დაწყება პირველი სემესტრიდანვე  არის სავადებულო. სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა 

ჯგუფში განისაზღვრება 15–ით;  ჯგუფების ფორმირება ხდება ტესტების საფუძველზე ორივე სემესტრის დასაწყისში.  

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური  

რესურსების შესახებ:   

 



კახა გაბუნია, მერი ნიკოლაიშვილი, ნინო შარაშენიძე, გიული შაბაშვილი, მერაბ ბაბუხადია, ჭაბუკი ქირია, ქეთევან გოჩიტაშვილი, 

რუსუდან ზექალაშვილი, მარიამ მანჯგალაძე, ნანა სირაძე, ეთერ სოსელია, მურად კემულარია, ზოია მხითარიანი, დალი ჩიტუნაშვილი 

(იხ. დანართი № 3 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური  

რესურსების შესახებ:  

ლიტერატურისა და სხვა მასალის მოპოვებას აბიტურიენტი შეძლებს თსუ ბიბლიოთეკაში, არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, გ. წერეთლის სხელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ფონდებსა და ბიბლიოთეკებში, 

საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, თსუ სამეცნიერო ბუიბლიოთეკასა და მეცნიერებათა აკადემიის ბიბლიოთეკებში, აგრეთვე, 

ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლებაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. საკითხავი მასალა ლექტორებს 

ურიგდებათ ამობეჭდილი სახით. 

აუდიო და ვიზუალური რესურსების მოძიება და გამოყენება აბიტურიენტებს შეეძლებათ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

კომპიუტერულ ცენტრში.  

პროგრამის განხორციელება ივარაუდება 15-15 კაციანი ჯგუფების დაკომპლექტებით (კვოტირებით თსუ მოსამზადებელ 1 წლიან 

კურსზე გამოყოფილია 352 ადგილი; ივარაუდება 8-8 ჯგუფის ჩამოყალიბება სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი 

მოქალაქეებისთვის; სულ – 16 ჯგუფი).  

 


