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აკადემია განთავსებულია ქ. გორში, კეთილმოწყობილ 

და თანამედროვე სტანდარტებით აგებულ ბაზაზე, სადაც 

ყველა პირობაა შექმნილი სწავლის, დასვენების, 

ფიზიკური წრთობისა და განვითარებისათვის.
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აკადემიის მისიას 

წარმოადგენს შეიარაღებული ძალების და ქვეყნის 

ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის უმაღლესი 

აკადემიური და სამხედრო განათლების, მაღალი 

ეთიკის, მტკიცე მორალის და ლიდერის თვისებების 

მქონე ოფიცერთა კორპუსის მომზადება.



ენობრივი მომზადების სკოლა

ენობრივი მომზადების სკოლა სამხედრო მოსამსახურეებს საკვალი-

ფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად საშუალებას აძლევს შეისწავ-

ლონ უცხო ენები და აიმაღლონ ენის ცოდნის დონე სხვადასხვა 

პროგრამებისა და კურსების საშუალებით, რაც ითვალისწინებს: 

წერის, კითხვის, საუბრისა და მოსმენის უნარ-ჩვევების დახვეწას, 

გამოთქმასთან და გრამატიკასთან დაკავშირებული სირთულეების 

დაძლევას, ლექსიკის გამდიდრებასა და სპეციალური ტერმინოლო-

გიის შესწავლას, რათა მათ შეძლონ სამშვიდობო ოპერაციებში 

მონაწილეობის მიღება, ნატო-ს საერთაშორისო შტაბებში მუშაობა 

და საერთაშორისო წვრთნისა და განათლების პროგრამებში 

მონაწილეობა.

4

ინგლისური ენა

ფრანგული ენა

თურქული ენა

ენობრივი მომზადების სკოლა მოიცავს 
შემდეგ პროგრამებს:

რუსული ენა

სპარსული ენა

გერმანული ენა
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ენობრივი მომზადების სკოლა

პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლების 

კურსი - I დონე

პროგრამის ხელმძღვანელი: მარინა პაიჭაძე

პროგრამის  მოცულობა:   1440  სთ  

პროგრამის მიზანი:

კურსის მიზანია მოვლინებული/ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახუ-

რე/სამოქალაქო პირი აღჭურვოს ინგლისური ენის ცოდნით საწყისი 

დონიდან (Beginner) ელემენტარულ  დონემდე  (Elementary), 

რომელიც შეესაბამება  დაახლოებით  NATO   STANAG  6001 – 1-ლ 

დონეს და ასევე ევროპული ჩარჩოს CEFR  A2 - ის მიხედვით განსაზ-

ღვრულ ინგლისური ენის ცოდნის დონეს.  კურსის დასრულე-ბის 

შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება დონის შესაბამისი ფონეტიკური, 

ლექსიკური და გრამატიკული ცოდნა, რომლის საფუძველზე ის 

შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკაში.
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პროგრამის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსის დასრულების შემდეგ  კურსდამთავრებულს ექნება ინგლისუ-

რი ენის ცოდნის  დაახლოებით NATO   STANAG   6001 1-ლი დონე 

და  CEFR-ის A2 დონის შესაბამისი ლექსიკური, გრამატიკული და 

ფონეტიკური კომპეტენციები.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებული შეძლებს: პიროვნების გაცნობას, მისალმებას, 

დამშვიდობებას; საუბარს მარტივ ბიოგრაფიულ მონაცემებზე, 

რუტინულ სამსახურებრივ საქმიანობაზე;  მარტივი ინფორმაციის 

მოპოვებას, ახსნა-განმარტების მოთხოვნას, კმაყოფილების, 

უკმაყოფილების, თანხმობის, უარყოფის გამოხატვას.

დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებული შეძლებს ძირითადი შინაარსის გაგებას, 

გააზრებას და დასკვნის გამოტანას.

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებული შეძლებს კომუნიკაციის დამყარებას უპირვე-

ლესი მოთხოვნების საკითხებზე, ყოველდღიურ მარტივ, მოსალოდ-

ნელ საჭიროებებზე. 
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სწავლის  უნარი

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად შემდგომი სწავლის საჭიროე-

ბის დადგენა; ცოდნის მუდმივი განახლება და უნარების სრულყოფა, 

მოწინავე გამოცდილების გაზიარება და თანამედროვე ინფორმაციის 

შესწავლა. 

                                                      

ღირებულებები

მოვლინებული/ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახურე/სამოქალაქო 

პირი გაეცნობა და შეითვისებს მიღებულ ფასეულობათა და ღირე-

ბულებათა  კომპლექსს და აქედან გამომდინარე შეძლებს  პიროვ-

ნულ სრულყოფას და ინდივიდუალური წარმატების მიღწევას.

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

პიროვნული ღირებულებების დაცვით წარმართოს პროფესიული 

საქმიანობა  შეძენილი ცოდნა გამოიყენოს სახელმწიფოებრივი 

ინტერესების დასაცავად



პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ენის ინტენსიური 

სწავლების კურსი - II დონე

პროგრამის ხელმძღვანელი:  მარინა პაიჭაძე

პროგრამის მოცულობა:  1440  სთ 

პროგრამის მიზანი:

კურსის მიზანია მოვლინებული/ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახუ-

რე/სამოქალაქო პირი აღჭურვოს ინგლისური ენის ცოდნით ელემენ-

ტარული(Elementary)  დონიდან საშუალო  დონემდე  (Intermediate), 

რომელიც შეესაბამება დაახლოებით NATO  STANAG  6001 -2 

სტანდარტს, ასევე ევროპული ჩარჩოს CEFR B1 -ის მიხედვით განსაზ-

ღვრულ ინგლისური ენის ცოდნის დონეს.  რაც ითვალისწინებს იმას 

რომ, კურსდამთავრებულს ექნება დონის შესაბამისი ფონეტიკური, 

ლექსიკური და გრამატიკული ცოდნა, რომლის საფუძველზე ის 

შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკაში.
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პროგრამის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს  

ექნება ინგლისური ენის ცოდნის დაახლოებით NATO   STANAG   

6001-2 და  CEFR B1-ის  დონის შესაბამისი ლექსიკური, გრამატი-

კული და ფონეტიკური კომპეტენციები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებული შეძლებს: ახალი, ფაქტებზე დამყარებული 

ამბების, კონკრეტული ინსტრუქციული და აღწერითი ინფორმაციის 

აღქმას ბეჭდვითი მედიიდან,   ავთენტური საუბრის გაგებას 

დაზუსტების საფუძველზე,  კომუნიკაციას სხვადასხვა თემებზე - 

მაგალითად: შეუძლია აღწეროს და დაახასიათოს ადამიანები, 

ადგილები და საგნები მრავალნაირ სიტუაციებში  და მოყვეს 

მიმდინარე,  წარსული და მომავალი ამბები  სრულყოფილ 

პარაგრაფებად,   ისაუბროს მშობლიურ ენაზე მოსაუბრესთან ისეთ 

საკითხებზე , რომელიც მოითხოვს სპეციფიკურ და მრავალმხრივ 

ცოდნას, ავთენტური და ნახევრად ავთენტური ტექსტის ზოგადად 

აღქმას,  ხოლო დეტალურ აღქმას ლექსიკონის დახმარებით.



დასკვნის უნარი 

კურსდამთავრებული შეძლებს ძირითადი შინაარსის გაგებას, გააზ-

რებას და დასკვნის გამოტანას.

კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებელი შეძლებს კომუნიკაციის დამყარებას

მრავალ სხვადასხვა საკითხზე და სიტუაციაში პირად ცხოვრებაზე და 

გამოცდილებაზე, მიმდინარე მოვლენებზე, ინტერესებზე, მეგობრებ-

ზე და ა.შ. ასევე შეძლებს ნაცნობ თემებზე პრეზენტაციების ჩატარებას. 

სწავლის  უნარი

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად შემდგომი სწავლის საჭიროე-

ბის დადგენა; ცოდნის მუდმივი განახლება და უნარების სრულყოფა, 

მოწინავე გამოცდილების გაზიარება და თანამედროვე ინფორმაციის 

შესწავლა.      
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ღირებულებები

მოვლინებული/ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახურე/სამოქალაქო 

პირი  გაეცნობა და შეითვისებს მიღებულ ფასეულობათა და ღირებუ-

ლებათა  კომპლექსს და აქედან გამომდინარე შეძლებს  პიროვნულ 

სრულყოფას და ინდივიდუალური წარმატების მიღწევას.

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

პიროვნული ღირებულებების დაცვით წარმართოს პროფესიული 

საქმიანობა შეძენილი ცოდნა გამოიყენოს სახელმწიფოებრივი 

ინტერესების დასაცავად



საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონები: 
(+995) 577 39 01 94; (+995 032) 2 30 52 85

ელ-ფოსტა: 
nda@mod.gov.ge

ვებგვერდი: 
www.eta.edu.ge

Facebook: https://www.facebook.com/eta.edu.ge

Youtube: http://www.youtube.com/c/ETAGeorgia

ეროვნული თავდაცვის აკადემია
2017


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

