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უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის განმარტება 

 „ევროპაში ენობრივი კომპეტენციის შემფასებელთა ასოციაციის“, ALTE–ს (Association of 

Language Testers in Europe) (www.alte.org) და CEFRL (Common European Framework of Reference for 

Languages) (www.languagetesting.com) მიხედვით  

 

        სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

რომლის დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს ინგლისური ენა, სტუდენტს შეუძლია 

წარმოადგინოს ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (TOEFL; 

IELTS; FCE, CERTUS ასეთის არსებობის შემთხვევაში) - საერთაშორისო სერტიფიკატი მოქმედების 

ვადის გათვალისწინებით ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის 

დასრულების დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (უცხოეთში 

გაცემულ დიპლომთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს განათლების ხარისხის ეროვნული 

ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი - უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ).   

სხვა უცხოური (გერმანული) ენის შემთხვევაში, შესაბამისი კომპეტენციის დონე 

განისაზღვრება ამავე დოკუმენტით. 

ALTE B2 – მესამე დონე (აკადემიური სფერო) 

 მესამე დონე ითვლება ენის ფლობის საშუალო დონედ. ენის ამ დონეზე მცოდნეს უკვე 

შეუძლია თავი გაართვას ენის ძირითად სტრუქტურას და გამოიყენოს სხვადასხვა სიტუაციის 

შესაბამისი კომუნიკაციის სტრატეგიები. იგი ფლობს ფართო ლექსიკას. მოსმენისას და კითხვისას 

იგი სცილდება ფაქტობრივი ინფორმაციის ცალკეული პუნქტების გაგებას, შეუძლია განასხვავოს 

ძირითადი და მეორეხარისხოვანი საკითხები, ტექსტის ზოგადი თემა და სპეციფიკური 

დეტალები. სხვადასხვა ტიპის ტექსტის წერისას მას შეეძლია როგორც არგუმენტის ჩამოყალიბება, 

ასევე მოვლენების აღწერა და თხრობა. ენის ამ დონეზე მცოდნეს გარკვეულწილად თავისუფლად 

შეუძლია სხვადასხვა კონტექსტში ენის გამოყენება. მას მეტად აქვს განვითარებული მოქნილობა 

და უნარი, რათა შეძლოს მოულოდნელ სიტუაციაში რეაგირება და ნაკლებად ეყრდნობა უცვლელ 

ენობრივ ერთეულებს და მოკლე ფრაზებს. იგი უკვე კარგად ხვდება, როგორ უნდა დაიცვას 

თავაზიანობის ის ნორმები, რომლებიც ენობრივად არის განსაზღვრული და როგორ უნდა 

საუბრობდეს ოფიციალურ სიტუაციაში. B2 დონის გამოცდა გამოიყენება იმის დასამტკიცებლად, 

რომ ამ დონეზე ენის მცოდნე მზად არის შეასრულოს საოფისე სამუშაო და გაიაროს 

არააკადემიური კურსი იმ ენაზე, რომელსაც სწავლობს (მაგალითად იმ ქვეყანაში, სადაც ამ ენაზე 

ლაპარაკობენ). ამ დონეზე ენის მცოდნეს უნდა შეეძლოს ენის გამოყენება სამოხელეო, სამდივნო 

და მენეჯრის პოზიციებზე და ზოგიერთ სფეროში განსაკუთრებით ტურიზმში.  

B2 -ის მიხედვით ენის გამოყენების თვისებრივი ასპექტები შემდეგია:  

დიაპაზონი სიზუსტე გაბმულობა ინტერაქცია კოჰეზია 

აქვს საკმაო 

ლექსიკური მარაგი, 

რათა შეძლოს 

გასაგებად და 

გაბმულად, რთული 

სინტაქსური 

ავლენს 

გრამატიკის 

ცოდნის საკმაოდ 

მაღალ დონეს, არ 

უშვებს 

შეცდომებს, 

შეუძლია 

გაბმულად 

ისაუბროს 

საშუალო ტემპით, 

დასაშვებია მცირე 

შეფერხება 

შეუძლია 

წამოიწყოს 

დისკუსია, დაიცვას 

რიგითობა და 

დაასრულოს 

საუბარი, როდესაც 

შეუძლია 

კოჰეზიური 

საშუალებების 

შეზღუდული 

რაოდენობის 

გამოყენება და 
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კონსტრუქციებით, 

წყვეტის (სიტყვების 

ძებნის) გარეშე 

გამოხატოს 

თვალსაზრისი. 

რომლებიც 

იწვევენ 

გაუგებრობას და 

თავადვე ასწორებს 

საკუთარი 

შეცდომების დიდ 

ნაწილს. 

გამოთქმების 

‘შერჩევისას’ და 

იშვიათად გრძელი 

პაუზის 

გამოყენება. 

ჩათვლის საჭიროდ, 

თუმცა შეიძლება ამ 

პროცესში დაუშვას 

შეცდომები. 

შეუძლია 

წამოიწყოს და 

წარმართოს 

დისკუსია მისთვის 

ნაცნობ 

საკითხებზე, ა.შ. 

გასაგები, 

კოჰერენტული 

დისკურსის 

ჩამოყალიბება, 

თუმცა 

დასაშვებია 

გარკვეული 

შეცდომებიც. 

 

მოსმენა შემსწავლელს შეუძლია სალიტერატურო ნორმების ფარგლებში მეტყველების 

(ცოცხალი თუ ჩანაწერი) გაგება მისთვის ნაცნობ ან უცნობ თემებზე პირადი, საზოგადოებრივი, 

საგანმანათლებლო და პროფესიული სფეროებიდან. მხოლოდ ძლიერ ფონურ ხმაურმა ან 

არასწორად აგებულმა დისკურსმა ან/და რთულ იდიომატურ ერთეულთა გამოყენებამ შეიძლება 

იქონიოს გავლენა ნათქვამის გაგებაზე. შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ლექცია მისთვის ნაცნობ 

თემაზე, ასევე შინაარსობრივად და ენობრივად რთული მოხსენების ძირითადი არსის გაგება, 

თუკი ამ მოხსენების თემატიკა მისთვის გარკვეულწილად ცნობილია. შემსწავლელს შეუძლია 

გაიგოს მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებზე ტელე/რადიო გადაცემების ძირითადი შინაარსი. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ჩვეულებრივი ტემპით წარმოთქმული განცხადება აბსტრაქტულ 

თემებზე.  

კითხვა შემსწავლელს შეუძლია კონკრეტულ და აბსტრაქტულ თემებზე შექმნილი 

კომპლექსური ტექსტების მთავარი აზრის გაგება; შეუძლია იკითხოს დამოუკიდებლად, 

შეცვალოს და მიუსადაგოს კითხვის სტილი და ტემპი ტექსტის ტიპსა და კითხვის მიზანს, სწორად 

შეარჩიოს და გამოიყენოს შესაბამისი დასამოწმებელი წყაროები. აქვს ფართო და აქტიური 

ლექსიკური მარაგი, მაგრამ შეიძლება შეექმნას პრობლემა იშვიათად გამოყენებული იდიომების 

დეკოდირებისას. შეუძლია წაიკითხოს და კარგად აღიქვას საკუთარ ინტერესებთან ან 

სპეციალობასთან დაკავშირებული კორესპოდენციის ძირითადი აზრი; სწრაფად ამოიცნოს ახალი 

ამბების შინაარსი და მნიშვნელობა; შეუძლია გაიგოს გრძელი, რთული მითითებების არსი 

საკუთარი სპეციალობის ფარგლებში, ცალკეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება რთული 

მონაკვეთების განმეორებით გადაკითხვა ან ლექსიკონის დახმარება. შეუძლია მოიძიოს 

ინფორმაცია, აღიქვას საკუთარი სპეციალობის სპეციფიკური წყაროების ძირითადი აზრი; 

ლექსიკონზე დაყრდნობით და ტერმინოლოგიის საკუთარი ინტერპრეტაციის 

დასადასტურებლად შეუძლია გაიგოს სამეცნიერო სტატიების აზრი მეცნიერების სხვა 

მიმართულებებიდანაც; შეუძლია წაიკითხოს სტატიები და მოხსენებები, რომლებიც გამოხატავენ 

გარკვეული თანამედროვე პრობლემის შესახებ ავტორის აზრს. 

 საუბარი შემსწავლელს აქვს სპონტანურად და თავისუფლად კონტაქტში შესვლის უნარი, ისე 

რომ უცხოენოვან მოსაუბრესთან დიდი ძალისხმევის გარეშე ორმხრივად კარგად წარიმართოს 

საუბარი. შემსწავლელს აქვს ფართო სპექტრის თემებზე გასაგებად და დეტალურად საუბრის, 

აქტუალურ საკითხზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და სხვადასხვა შესაძლებლობების, 

პრიორიტეტებისა და ნაკლოვანებათა განმარტების უნარი. შემსწავლელმა შესაძლოა წინადადების 

აგებისას დაუშვას უმნიშვნელო შეცდომები, რომელთა აღმოფხვრა თვითონვე შეუძლია.  
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წერა შემსწავლელს შეუძლია დაწეროს წერილი, ესე, რომელშიც გამოკვეთს მოვლენებისადმი 

პირად დამოკიდებულებას და აღწერს პირად გამოცდილებას. შეუძლია შექმნას გასაგები, 

დეტალური ინფორმაციის შემცველი, სტრუქტურირებული ტექსტი მისთვის საინტერესო 

საკითხზე, გადასცეს ინფორმაცია ან დაასაბუთოს საკუთარი დადებითი ან უარყოფითი 

თვალსაზრისი გარკვეული პრობლემის შესახებ. შემსწავლელს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან 

მომდინარე ინფორმაციისა და არგუმენტების შეფასება და მათი სინთეზის საშუალებით ტექსტის 

დაწერა. 

 B2 დონის შესაბამისი სერტიფიკატების და ქულების ნუსხა  

გერმანული ენა Goethe - Zertifikat B2 

Deutsches Sprachdiplom (DSD) 

TestDaF-Niveaustufe 3* (TDN 3) 

DSH 1 

UNIcert II 

telc B2 

ინგლისური ენა TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS FCE CERTUS 

513 - 547 183 - 210 65 - 78 5.5 – 6.5 161-180 72 -88,25 
 

 

 


