
  
დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანებით № 1-09/14. 29.05.2014 

 
 

  ა(ა)იპ -  საზოგადოებრივი კოლეჯი 

                 „ადამიანი და ბუნება“ 

 

 

1 
პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა და საფეხური 
მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -  მასაჟისტი 

2 
სასწავლო კურსის დასახელება; 

მოდული 
სასწავლო კურსი - უცხო ენა (ინგლისური) 

3 
სასწავლო კურსის სწავლების 

ხანგრძლივობა 

1 კრედიტი –25სთ. სასწავლო კურსი 4 კრედიტი - 100სთ.  აქედან, 

საკონტაქტო – 72 სთ, დამოუკიდებელი სამუშაო დრო – 28 სთ. სასწავლო 

კურსის სწავლება მიმდინარეობს 20 სასწავლო კვირის განმავლობაში, 

საკონტაქტო დრო განაწილებულია შემდეგნაირად: 

 ლექცია /ჯგუფში მუშაობა - 64 სთ; 

 გამოცდები – 8 სთ. 

20 სასწავლო კვირა 

4 სასწავლო კურსის შინაარსი 

სასწავლო კურსი ითვალისწინებს ინგლისური ენის ძირითადი 

ლექსიკური, ფონეტიკური, გრამატიკული, სტილისტური ნორმების, 

მნიშვნელოვანი ფრაზეოლოგიების შესწავლასა  და მათ ადეკვატურად 

გამოყენებას; შემეცნებით-პრაქტიკული და საკომუნიკაციო ხერხების 

ელემენტების შეხამებას ინგლისური ენის სწავლებისას. ინგლისური ენის 

ცოდნის შეთვისებისას აქცენტი კეთდება მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე. 

5 სასწავლო კურსის მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია პროფესიულ სტუდენტს  შეასწავლოს 

ინგლისური ენა და გამოუმუშაოს მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარ–

ჩვევები.  

6 შესწავლის წინაპირობები - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 
სასწავლო საქმიანობა და სწავლის 

მეთოდები 

 ლექცია - თეორიული სწავლება შესაბამისი ლიტერატურის 

გამოყენებით;  

 დამოუკიდებელი მეცადინეობა მოიცავს მითითებული 

ლიტერატურიდან თეორიული ცოდნის მიღებას, განვლილ მასალაზე 

მუშაობას  და გამოცდისათვის მომზადებას; 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა ითვალისწინებს ახსნილი მასალის 

ირგვლივ კითხვა-პასუხის რეჟიმს, დისკუსიას, პრაქტიკული 

დავალებების (სავარჯიშოები, ტესტები) მიცემას ადგილზე შესრულებით, 

მასწავლებლის ზედამხედველობის ქვეშ და შემდგომი შეფასებით; 

 შუალედური შეფასების გამოცდა ჩატარდება წერილობითი ფორმით 

(ტესტი); 

 დასკვნითი გამოცდა/ზეპირი. აღნიშნული დავალება მოიცავს, 

განვლილი (სასწავლო გეგმით განსაზღვრული) მასალიდან საკითხებს. 

8 
შეფასების სისტემა, 

კრიტერიუმები და მეთოდები 

სასწავლო კურსის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 100. დასკვნითი 

გამოცდა - მაქსიმალური 40 ქულა. შუალედური შეფასება 0-60 ქულა. 

შუალედური შეფასების განაწილება: სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/შეფასება 

ითვალისწინებს სულ 16-ჯერ შეფასებას, თითოეული 0-3 ქულა, სულ 

მაქსიმუმ 48 ქულა; სამი შუალედური შეფასების გამოცდა/ტესტი ფასდება 

0-4 ქულა თითოეული, ესე იგი 3 შუალედური გამოცდა 12 ქულა. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
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ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ 

პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება;  

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, 

რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას სასწავლო კურსი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 

დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, 

არანაკლებ 10 დღეში.   

9 
სასწავლო 

რესურსი/ლიტერატურა 

1. Cutting Edge elementary, S. Cunningham, P. Moor, Students Book 2001 

2. Cutting Edge elementary, S. Cunningham, P. Moor, workbook 2001 

 

10 სწავლის შედეგები 

სასწავლო კურსი პროფესიულ სტუდენტს გამოუმუშავებს ზოგად 

უნარებს: (ცოდნა და გაცნობიერება, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარი, კომუნიკაციის უნარი, სწავლის უნარი.).  
 იცის ინგლისური ენის ძირითადი ლექსიკური, ფონეტიკური, 

გრამატიკული, სტილისტური ნორმების, მნიშვნელოვანი 

ფრაზეოლოგიებისა და მათი ადეკვატურად გამოყენების სპეციფიკა;  

 შეუძლია შესწავლილი ინგლისური ენის გრამატიკული 

სტრუქტურისა და ლექსიკური ერთეულების სწორად გამოყენება; 

ინგლისურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავება; 

 აქვს უნარი ინგლისურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით 

კომუნიკაციის. 

11 

მასწავლებელი/ 

მასწავლებლები; საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

თამარ მამალაძე - ინგლისური ენის სპეციალისტი, ტელ.: 995 599 733316  

 

 

 

 

სასწავლო კურსის თემების განაწილება საათების / კვირების მიხედვით 

სასწავლო 

პერიოდი 

(დღე) 

საათების 

რაოდენობა/აქტივობა 

 

თემის დასახელება  

სასწავლო 

რესურსი/ 

ლიტერატურა 

1 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 Abc 

 be: positive, negative, questions, answers 

 names and countries 

 article a, an, jobs 

 მოახერხოს ინფორმაციის მოძიება 

დოკუმენტაციიდან. 

 ჩვენებითი ნაცვალსახელები this, 

that, these, those 

 have got 

 Family, vocabulary and possessive´s 

 Vocabulary 

Cutling Edge, 

Module 1, 

St. Book, work book 

p. 4-9 

Cutling Edge, 

Module 2, 

St. Book, work book 

p. 10-15 

 



  
დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანებით № 1-09/14. 29.05.2014 

 
 

  ა(ა)იპ -  საზოგადოებრივი კოლეჯი 

                 „ადამიანი და ბუნება“ 

 

 

2 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 common verbs 

 აწმყო განისაზღვრელი (კითხვითი, 

უარყოფითი ფორმები); 

 Vokabulary; brainstorming -ის 

გამოყენება; 

 Useful language; 

 საათებზე ვარჯიში; 

 Word building 

 აწმყო განუსაზღვრელი 

 activity verbs an adverbs of frequency 

 კითხვა - Text an english – woman in 

california 

 ჩვევები და ადათწესები, ამერიკაში 

მცხოვრები უცხოელებისათვის (ენის 

პრობლემა და ადაპტაცია) 

 Cutling Edge, 

Module 3, 

St. Book, work book 

p. 16 - 20 

Cutling Edge, 

Module 4, 

St. Book, work book 

p. 22 - 24 

3 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 articles: the, a, an and zero 

 მოდალური ზმნა: can, can´t 

 means of transport; 

 საუბარი ტრანსპორტის, მისი 

ნაირსახეობის და გამოყენების 

შესახებ; 

 useful language. food - თვლადი და 

უთვლადი არსებითი სახელები 

 there is, there are; 

 same and any; 

 how much? and how many? 

 საუბარი თემაზე ჯანმრთელი კვება 

  

Cutling Edge, 

Module 5, 

St. Book, work book 

p. 28 - 30 

Cutling Edge, 

Module 6, 

St. Book, work book 

p. 34 - 39 

4 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 წარსული განუსაზღვრელი დრო 

 წესიერი და არაწესიერი ზმნები; 

 ფრაზული ზმნები 

 კითხვა, ტექსტის გარჩევა; 

 საუბარი - მოყოლა რეალური 

ცხოვრებისეული ამბების (ახალი 

ლექსიკური ერთეულების 

გამოყენებით)წარსული 

განუსაზღვრელი 

 ზმნები (წესიერი, არაწესიერი) 

 ფაქტები თუ გამოგონილი ამბები, 

საუბარი კინოს შესახებ 

 useful language 

Cutling Edge, 

Module 7, 

St. Book, work book 

p. 40 - 45 

Cutling Edge, 

Module 8, 

St. Book, work book 

p. 46 - 49 

5  სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 ზედსართავი სახელი 

o შედარებითი ხარისხი 

o აღმატებითი ხარისხი 

 vocabulary: shops and shopping; 

 კითხვა - Text „Street Markets“; 

 სასაუბრო - Buyng and Selling; 

 სინონიმების, ანტონიმების 

Cutling Edge, 

Module 9, 

St. Book, work book 

 p. 52 - 57 
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6  სასწვლო 

კვირა 

შუალედური გამოცდა  2 საათი 

 

 

 

  

7 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 აწმყო განგრძობითი დრო 

 აწმყო განისაზღვრელი და აწმყო 

განგრძობითი; 

 პიროვნებების აღწერა (ხასიათის 

ჩაცმის სტილის); 

 საუბარი - ახალი ლექსიკური 

ერთეულების გამოყენება 

 ზმნები can and can´t; 

 კითხვითი სიტყვები; 

 ფრაზული ზმნები; 

 listening - ადამიანის საუკეთესო 

მეგობარი; 

 useful language - ცხოველთა სამყაროს 

შეცნობა.ით. 

Cutling Edge, 

Module 10, 

St. Book, work book 

 p. 58 - 64 

Cutling Edge, 

Module 11, 

St. Book, work book 

 p. 64  - 69 

 

8 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 Reading; 

 Useful language; 

 Do you remember? brainstorming 

 საუბარი - Real life 

Cutling Edge, 

Module 12, 

St. Book, work book 

 p. 74 - 75 

 

9 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება; 

 სულ 4სთ;  

 

 ძველი მასალის მიმოხილვა, 

გამეორება. 

 vocabuary – going out and staying in 

 going to, would like to and want to 

 suggestions and offers, Text – The world 

weather report 

Cutling Edge, 

Module 12, 

St. Book, work book 

 p. 70 -75 
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  ა(ა)იპ -  საზოგადოებრივი კოლეჯი 
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10 სასწვლო 

კვირა 
შუალედური გამოცდა 2 საათი 

 

  

11 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 აწმყო სრული დრო; 

 არტიკლი: the, a, an და zero; 

 კომუნიკაციის საშუალებები; 

 საუბარი - Web page (მათი არსი 

თანამედროვე სივრცეში). 

 მოდალური ზმნები: have to, don´t 

have to; 

 Prepositions of movement; 

 ადგილებს რომლებსაც შეიძლება 

ვესტუმროთ: 

 useful language - რაც გამოიყენება 

ღირსშესანიშნაობების 

დათვალიერის დროს. 

Cutling Edge, 

Module 13, 

St. Book, work book 

 p. 76 - 81 

Cutling Edge, 

Module 14, 

St. Book, work book 

 p. 82 - 86 

 

 

12 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 Revision - გამეორება ძველი მასალის; 

 კითხვითი ფორმები; 

 აწმყო განუსაზღვრელი დრო; 

 Leisure and lifestyle 

 აწმყო განუსაზღვრელი დრო; 

 language; 

 listening „whos life sounds the most 

difficult“; 

 useful language; 

 ლაპარაკი სპორტის სახეობებზე. 

Cutling Edge, 

St. Book, Module 1, 

work book p. 5- 

Cutling Edge, St. 

Book 

Module 1, 

work book p. 9 - 12 

 

13 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 წარსული განუსაზღვრელი და 

წარსული დრო; 

 ფრაზები. გამოყენება. 

 ზმნები: გრზნობების გამომხატველი, 

მათი გამოყენება წინადადებებში და 

სიტუაციებში; 

 მუშაობა გამოთქმებზე; 

 მოსმენა - პრაქტიკული სამუშაო 

წარსულ განუსაზღვრელ დროზე. 

Revision- past simple და არაწესიერი 

ზმნები; 

 reading – the music of movies; 

 speaking - მუნჯი კინოდან 

თანამედროვე კინოში. 

  

Cutling Edge, 

Module 2, 

St. Book, work book 

p. 11 - 14 

Cutling Edge, St. 

Book, 

Module 2, 

work book p. 15 - 16 
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  ა(ა)იპ -  საზოგადოებრივი კოლეჯი 

                 „ადამიანი და ბუნება“ 

 

 

14 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

  do you remember - წინა ათვისებული 

მასალის გამოყენება შემოწმება; 

 vocabular -ის ახალი ლექსიკური 

მარაგის წინადადებებში გამოყენება; 

 reading – What´s the secret of 

successful language learning. მუშაობა 

ტექსტის გარშემო; 

 საუბარი: ენის სწავლის პროცესში; 

 მოდალური ზმნები: can and can´t. 

მოდალური ზმნები - have to, don´t 

have to, should, shouldn´t; 

 მოდელურები გამოიყენება 

წინადადებებში და სიტუაციებში; 

 useful language (Practise); 

 გრამატიკული ანალიზი (ნასწავლი 

დროები, მოდალური ზმნები). 

  

Cutling Edge, St. 

Book, 

Module 2, work 

book p 17 - 19 

Cutling Edge, 

St. Book, work book 

p. 20 - 22 

15 სასწვლო 

კვირა 

შუალედური გამოცდა  2 საათი 

 

 

 

16 სასწვლო 

კვირა 

 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 მუშაობა სიტყვებზე, გამოთქმებზე, 

თემა: თარიღები, დღესასწაულები, 

განსაკუთრებული შემთხვევები; 

 აწმყო განგრძობითი დრო; 

 აწმყო განგრძობითის გამოყენება 

მოცემული დაგეგმილი მოქმედების 

გამოსახატავათ. 

 პრაქტიკული მუშაობააწმყო 

განგრძობითი და  აწმყო 

განუსაზღვრელი დრო, მათი 

ერთდროულად გამოყენება 

სავარჯიშოებში; 

 კითხვა - Religious festivals around the 

world; 

 საუბარი რელიგიურ 

დღესასწაულებზე და მათ 

მნიშვნელობაზე. 

  

Cutling Edge, 

St. Book, work book 

p. 23 - 26 

Cutling Edge, 

St. Book, work book 

p. 27 - 28 

17 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 

 წერა - წერილის დაწერა 

 გარეგნობა - ლექსიკური ერთეულების 

შერჩევა; 

 საუბარი - როგორ გამოიყურება 

თვითოეული პერსონა; 

 ზედსართავი სახელი, ზედსართავის 

ხარისხები. 

  

Cutling Edge, 

St. Book, work book 

 p. 29 - 33 
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18 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 კითხვა - ტექსტი, ადამიანის 

შეხედულება სილამაზეზე, 

მიმზიდველობაზე; 

 საუბარი - ცნობილი ადამიანების 

გარეგნობა, მათი მიმზიდველობის 

საიდუმლოება; 

 Brainstorming (გინებრივი ვარჯიში); 

 ზედსართავებზე და მათ ხარისხებზე 

მუშაობა.აწმყო სრული დრო; 

 წარსული განუსაზღვრელი დრო; 

 Present perfect and Past simple with 

other time wordsö 

 მუშაობა - ინტერვიუს წაყვანა, 

წყვილებში ინტერვიუს აღება. 

  

Cutling Edge, 

Module 5, 

St. Book, work book 

 p. 34 - 35 

Cutling Edge, 

Module 7, 

St. Book, work book 

 p. 41 - 46 

19 სასწვლო 

კვირა 

ლექცია-3სთ/სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა-1სთ/შეფასება;  

სულ 4სთ;  

 

 არტიკლი, მისი გამოყენება 

წინადადებაში; 

 ქვეყნები, ეროვნებები, ადათ-წესები; 

 წერა - ფორმალური და 

არაფორმალური წერილის დაწერა. 

 მოდალური ზმნები: may, might, will 

etc. 

 აწმყო დრო if -ის, when, before და სხვა 

დროის გამომხატველი სიტჱვების 

შემდეგ; 

 text – the changing face of shopping 

vocabulary. 

 used to - ზმნა (გამოყენება); 

 წარსული განგრძობითი; 

 ჯანმრთელობის პრობლემები; 

 საუბერი ჯანმრთელ კვებაზე, 

ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე. 

 Past. cont. – Past. sipmle; 

 არაწესიერი ზმნები; 

 Text - კითხვა გაგება (კითხვა 

პასუხხის მეშვეობით); 

 ძილის საიდუმლო - The secret of sleep. 

Cutling Edge, 

Module 8, 

St. Book, work book 

 p. 48 - 52 

Cutling Edge, St. 

Book, 

Module 9, 

work book 

 p. 53 - 61 

Cutling Edge, St. 

Book, 

Module 10, 

work book 

 p. 59 - 61 

Cutling Edge, St. 

Book, 

Module 10, 

work book 

 p. 62 - 63 

 

 

 

20 სასწვლო 

კვირა 
დასკვნითი გამოცდა 2 საათი 

 

  

 

 

 

ხელმოწერა 


