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კურსის მიმოხილვა

კურსი  შექმნილია  ზრდასრული, მოტივირებული 
მსმენელებისთვის, რომელთაც სურთ 
ინგლისური ენის შესწავლა საბაზისო დონეზე. 
ინტენსიური კურსის ხანგრძლივობაა ერთი თვე 
და მოიცავს 12 გაკვეთილს. 

კურსი ეფუძნება სახელმძღვანელოს Open 
Mind Essential და გულისხმობს ოთხივე უნარის 
(კითხვა, მოსმენა, წერა, საუბარი) განვითარებას 
და ფარავს გრამატიკულ და ლექსიკურ მასალას. 
კურსის სილაბუსი სტუდენტებს საშუალებას 
აძლევს ჰქონდეთ ბალანსი სხვადასხვა ტიპის 
გაკვეთილებს, აქტივობებსა და დავალებებს 
შორის.

თარიღი 5-30 ივლისი

სწავლების რეჟიმი დისტანციური

გაკვეთილის დღეები • ორშაბათი-ოთხშაბათი-პარასკევი
• სამშაბათი-ხუთშაბათი-შაბათი
• ორშაბათი-ოთხშაბათი-შაბათი

საათების რაოდენობა 24

გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში სამი 2-საათიანი 
გაკვეთილი

მსმენელთა რაოდენობა 
ჯგუფში

10 მსმენელი

კურსის ღირებულება
(სახელმძღვანელოსთან 
ერთად)

550 ₾
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გაკვეთილის სტრუქტურა

კურსი შედგება 12 ორ-საათიანი გაკვეთილისგან, რომელიც 
ონლაინ რეჟიმში ჩატარდება. თითოეული გაკვეთილი 
ორიენტირებული იქნება როგორც ახალ თემასთან 
დაკავშირებული ლექსიკისა და გრამატიკული სტრუქტურების 
შესწავლაზე, ასევე კითხვის, მოსმენის, წერისა და საუბრის 
განვითარებაზე. გაკვეთილი ჩატარდება კომუნიკაციური 
მიდგომის გამოყენებით, რაც მსმენელების დიდ ჩართულობასა 
და მათზე სრულად ორიენტირებას გულისხმობს.

ახალი მასალის ახსნის შემდეგ, მსმენელებს საშუალება 
ექნებათ შესწავლილი მასალა პრაქტიკაში განახორციელონ. 
თითოეული გაკვეთილის შემდეგ გათვალისწინებულია 
შესაბამისი საშინაო დავალებაც. 

კურსის სილაბუსი

გაკვეთილი თემა კითხვა ლექსიკა გრამატიკა მოსმენა წერა საუბარი

I შესავალი;
თავი 1: 
High Five

კითხვის 
წესები;

Greetings;
Numbers 
0-10

Personal 
Pronouns; 
The verb be 
– affirmative 
and negative

Greetings

II თავი 1: 
High Five

Web site 
article

Possessive 
adjectives

Forms Personal 
Information

III თავი 2: 
A World of 
Things

Community 
Ads

Items;
Numbers 
10-101

a/an and 
plural nouns

IV თავი 2: 
A World of 
Things

Prepositions 
of place

Yes/no 
questions 
with be

Items for sale My 
room

Room 
descriptions

V  თავი 3: 
International 
Relations

Countries 
and 
nationalities

Information 
questions 
with be

Countries

VI  თავი 3: 
International 
Relations

A famous 
family

My family Possessives 
– ‘s / -s’

A family 
celebration

An online 
picture 
album

VII თავი 4: 
Two to 
Tango

A special 
painter

Activities Can / can’t Online 
forum

VIII თავი 4: 
Two to 
Tango

Days of the 
week

Article the A phone 
conversation

Progress 
check

IX თავი 5: 
On the Job

Working 
from home

Jobs Simple 
present 
statements

X თავი 5: 
On the Job

Telling time Simple 
present 
– yes/no 
questions

Phone inquiry Job 
seeker 
profile

Guessing 
game

XI თავი 6: 
An apple a 
day

Meals;
Colours

Simple 
present – 
information 
questions

Breakfast 
around the 
world

XII თავი 6: 
An apple a 
day

The food 
rainbow

Daily 
activities

Frequency 
adverbs

Health 
profile

Daily 
schedule
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 კურსის საშუალებით დაეუფლებით ინგლისურ ენას საბაზისო  
       დონეზე;

 ყოველდღიურ პრაქტიკაში გამოიყენებთ შეძენილ ცოდნას;

 ინგლისური ენის შესწავლით საფუძველს ჩაუყრით კარიერულ 
      წინსვლას;

 კურსი მორგებულია თქვენს ინდივიდუალურ საჭიროებაზე;

 გაკვეთილები ტარდება ონლაინ, თქვენთვის სასურველ 
       დროს;

 მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან ყველა საჭირო 
       რესურსით.

რატომ უნდა ჩაერთოთ 
კურსში?სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო Open Mind Essential განკუთვნილია 
დაწყებითი დონის ზრდასრული ასაკის მსმენელებისთვის. 
სახელმძღვანელოში გაერთიანებულია ორი კომპონენტი: 
მოსწავლის წიგნი და სამუშაო რვეული.

თითოეული 
ნაწილი შედგება 
6 თავისგან, 
რომელიც მოიცავს 
ზრდასრული ასაკის 
მსმენელებისთვის 
საინტერესო 
თემებს და 
აქტივობებს. 

თითოეულ თავში 
მოცემულია 
როგორც ლექსიკისა 
და გრამატიკის 
დავალებები, ასევე 
კითხვის, მოსმენის, 
წერისა და საუბრის 
უნარზე მორგებული 
აქტივობები.
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ნაბიჯი 1 ნაბიჯი 2

შეავსეთ ონლაინ 
სარეგისტრაციო 
ფორმა:

https://bit.ly/3ct6OT3

English Book Education-
ის წარმომადგენელი 
დაგიკავშირდებათ 
შემდგომი 
დეტალებით.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: englishbookteam@englishbook.ge 
                             t.khachidze@englishbookeducation.com  

ტელეფონი: 599313289 

კურსზე რეგისტრაცია

ინგლისური ენის კურსი 
ზრდასრულებისთვის

საბაზისო დონე


