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ნატალია გორბუნოვა 

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი  

ყირიმის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი 

 

მულტილინგვური განათლების გარემოს პრობლემები 

 

აბსტრაქტი 

სტატია შეეხება ამჟამინდელ ენობრივ სიტუაციას უკრაინაში. განხილულია 

მულტილინგვური განათლების პრობლემები, მოცემულია  უკრაინის ტიპური 

მოქალაქისათვის საჭირო სპეციფიკური ისტორიული წინაპირობები ენობრივი 

იდენტობის ჩამოსაყალიბლებად. 

 

საკვანძო სიტყვები:  ენობრივი სიტუაცია; მულტილინგვური განათლება; ენობრივი 

იდენტობა. 

 

თანამედროვე საზოგადოების ყველა 

სფეროს ინტერნაციონალიზაცია გვკარ-

ნახობს, თუ როგორ უნდა იყოს 

განათლების პროცესი ორგანიზებული 

და როგორი უნდა იყოს მისი შინაარსი. 

თანამედროვე ხალხს უფრო და უფრო 

ხშირად უწევს რასობრივ, ეროვნულ და 

რელიგიურ ფაქტობრებთან შეხება. ამ 

გადმოსახედიდან, განათლების პროცე-

სის ერთ-ერთი უმთავრესი მოვალეობა 

არის ახალგაზრდა თაობისათვის 

ტოლერანტობის ჩანერგვა. ეს, თავის 

მხრივ, გულისხმობს განათლებისა და 

აღზრდის პროცესის მულტიკულ-

ტურულ სივრცეში ორგანიზებას. 

მრავალეროვანი საზოგადოების წევრები 

და მულტიკულტურული გარემო 

ასწავლის ბავშვებსა და ზრდასრულებს 

ტოლერანტობას კულტურათა 

ბუნებრივი  დიალოგის პროცესში.  

ენის ფილოსოფიური გაგების  ახალი 

აღმავლობა დაკავშირებულია ენის 

სოციალური ასპექტების მიმზიდვე-

ლობასთან.  განსაკუთრებული ადგილი 

ენიჭება ენის სოციალიზაციის როლს და, 

შესაბამისად, კომუნიკაციის პროცესის 

ბუნებას თანამედროვე სამყაროში. ის  

ლექსიკაში ინახავს ხალხის  გამოცდი-

ლებას და ახდენს კომუნიკაციის 

ორგანიზებას, უზრუნველყოფს თაობებს 

გამოცდილებითა და ინფორმაციით და 

ქმნის სოციალურ დრო-სივრცულ 

კულტურას. ენა არის არა მხოლოდ 

ფიქრისა და კომუნიკაციისთვის საჭირო 

ხელსაწყო, არამედ ინფორმაციული 

სივრცის გასაღებიც.  

ყოველი ახალი თაობა, რომელიმე 

ეთნიკური ჯგუფის ყოველი წარმომად-
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გენელი ეუფლება ენას, რადგან ის არის 

კოლექტიური გამოცდილების, ცოდნისა 

და სოციალური ღირებულებების 

ნაწილი. ის არის „ისტორიის არქივი“ და 

„მშვიდობის კულტურის გამოცდილება“. 

ხალხი ქრება, ხალხის მიერ შექმნილი 

სიტყვები კი სამუდამოდ ინახება 

საგანძურში. 

დღესდღეობით იკვეთება ფილოსო-

ფიური და ლინგვისტური პრობლემები 

ადგილშეცვლილი აქცენტებისა:  ენის,  

როგორც ნიშანთა სისტემის (ენა როგორც 

ინფორმაციის მიმოცვლის საშუალება) 

სტატიკურმა კონცეპტმა გზა გაუხსნა 

ენის დინამიურ კონცეპტს (ენა, როგორც 

ღირებულებების ჩამოყალიბებისა და 

დახვეწის გზა). 

ენა საგანმანათლებლო ღირებუ-

ლებაა. ეს მიდგომა გულისხმობს 

სამყაროს აღქმის ლინგვისტურ ბუნებას, 

სპეციალურ არეს, რომელშიც მსოფლიოს 

გახსნილობა რეალიზებულია, როგორც 

ჰერმენევტიკის პროცესი. 

ჰერმენევტიკაში ცენტრალურია „ენა 

როგორც ურთიერთგაგების უნივერ-

სალური მედიუმი (საშუალება)“; ენა, 

როგორც სამყაროს ბუნება, სოციალური 

და კულტურული განვითარების 

უნივერსალური კოდი. ლინგვისტური 

ფენომენი ჰერმენევტიკის კვლევის 

განსაკუთრებულად საინტერესო ობი-

ექტია. ამავდროულად, ის ჰერმენვტიკის 

მეთოდი და ინსტრუმენტიცაა.  

ჰერმენევტიკული მიდგომები 

მიმართულია ენის ფილოსოფიისკენ 

სემიოტიკის, სემანტიკისა და 

ეტიმოლოგიის პერსპექტივიდან. ნების-

მიერი ცოდნის ბაზისი აქ ტექსტია.  

სემანტიკური სივრცის ნებისმიერ 

ინფორმაციას აქვს კონცეპტუალური 

სფერო, რომლის საშუალებითაც ის 

ერგება რეალობას და ახერხებს სხვა, 

მონათესავე, მეცნიერებებთან ინტეგრა-

ციას. სიტყვათა მნიშვნელობებთან 

მუშაობისას მნიშვნელოვანია, ყურად-

ღება მივაქციოთ სიტყვებს შორის 

განსხვავებას, მათ მსგავსებებსა და 

ურთიერთმიმართებას. მნიშვნელოვანია 

ვიცოდეთ ურთიერთმიმართება. მნიშვ-

ნელოვანია, შევამოწმოთ არა მხოლოდ 

სიტყვათა მნიშვნელობა, არამედ 

გამოვიკვლიოთ მნიშვნელობები, რომელ-

თაც შეიცავს ეს სიტყვები და მიზეზები, 

რომლებიც ახსნიან ამ სიტყვების 

გამოყენებას.  

უკრაინის სიტუაციისათვის დამახა-

სიათებელია საკამათო ფაქტორთა 

კომბინაცია. ასე რომ, შეუსაბამობამ 

ძირითადი „უკრაინული იდეის“  

ჩამოყალიბების მცდელობასა და იმ 

რეალობებს შორის, რომლებშიც ეს იდეა 

დღესდღეობით ოპერირებს, შეიძლება   

გამოიწვიოს დაძაბულობის ზრდა 

საზოგადოებაში. უფრო მეტიც, ეს 

პროცესი თანამედროვე უკრაინაში  

სხვადასხვა სფეროში აისახება, 

განსაკუთრებით კი  - იმ სფეროებში, 

სადაც უკრაინული და რუსული ენები 

და კულტურები ფუნქციონირებს. ეს 

სიტუაცია, „ეროვნული ენის“ საკითხთან 

ერთად, იწვევს არაერთ უარყოფით 

შედეგს, რომელთა ინდეტიფიკაცია და 

გაგებაც მოითხოვს ზოგიერთი ენობრივი 

ნიუანსის განხილვის საჭიროებას. 
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მართლაც, ენაში, როგორც მედიუმში, 

ადამიანთა შორის კომუნიკაციის 

პროცესში, არსებობს დამახასიათებელი 

ნიშანი, რომლის დავიწყებაც 

დაუშვებელია: ადამიანთა ენობრივი 

უფლებების დარღვევა წარმოქმნის მძაფრ 

გარე რეაქციას, რომელიც იწვევს 

ადამიანთა ცხოვრებისა და, შესაბამისად, 

მისი მენტალური ბალანსის დარღვევას. 

1991-1994 წლებთან შედარებით, ენის 

პრობლემა უკრანიაში საკმაოდ შეიცვალა. 

ადრე მას უკრაინის სახელმწი-

ფოებრიობის კონტექსტში განიხილავ-

დნენ, ახლა კი უფრო სოციალური 

ფუნქციონირების კონტექსტში აისახება. 

გასათვალისწინებელია, რომ უკრა-

ინაში არსებობს ისტორიული ვითარება, 

რომელშიც ცოტაა ისეთი ადამიანი, 

რომელიც ვერ ლაპარაკობს რუსულად ან 

უკრანულად. ასე რომ, სოციოკულ-

ტურული თვალსაზრისით, „უკრაი-

ნულად მოლაპარაკე“ და „რუსულად 

მოლაპარაკე“ მოსახლეობები აბსტრაქ-

ციებია, რომლებიც ასახავენ ერთ-ერთი 

ენის გამოყენებისათვის უპირატესობის 

მინიჭებას. უკრაინაში სპონტანური 

ბილინგვიზმი და მულტილინგვიზმი 

ხშირად პიროვნული არჩევანისა და 

თვითგანსაზღვრის პრობლემაა. 

დღესდღეობით უკრაინაში ენის 

ფუნქციონირება განსაზღვრულია 

რთული ურთიერთდამოკიდებული 

ფაქტორებით, რომელთა შორისაცაა 

ფსიქოლოგიური ფაქტორიც. ის 

მულტილინგვურია (რუსული და 

უკრაინული) ორი მთავარი ფაქტორის 

ზეგავლენით: პირადული და 

ფსიქოლოგიური: მშობლიური ენის იდეა 

შეიცავს ეთნიკურ-მშობლიური ენისა და 

კულტურულ-მშობლიური ენის გაგებას 

სოციოფსიქოლოგიურ, სოციოპროფესი-

ულ და ოჯახურ  გარემოში. 

უკრაინის მოსახლეობის დამოკიდე-

ბულება ბილინგვიზმის აქტიურ გამო-

ყენებასთან (მეორე ენის გამოყენებასთან) 

ასევე ორი ფაქტორითაა განპირობებული 

- პიროვნული და ფსიქოლოგიური: ენის 

ფლობის დონე, ლინგვისტური 

აზროვნების ტიპი, ენის პრაქტიკული 

გამოყენების სიმარტივე. სოციოფსიქო-

ლოგიური: მეორე ენის ფლობის დონის 

თვითშეფასება და მეორე ენის 

დაუფლების საჭიროების გაგება. 

თუმცა, თანამედროვე რეალობა 

განასხვავებს ენის გამოყენების სამ 

დონეს: ყოველდღიური კომუნიკაცია, 

სოციალური, პროფესიული, ადმინი-

სტრაციული და საჯარო, საზოგადო-

ებასთან საურთიერთო. ხალხის 

უმეტესობა ენის ამ დონეზე გამოყენებას 

კერძო საქმედ და თითოეული 

პიროვნების  „ბუნებრივ უფლებად“ 

მიიჩნევს. ყოველდღიური კომუნიკაციის 

დონე ძალიან მნიშვნელოვანია 

საზოგადოების ნორმალური ფუნქციო-

ნირებისათვის. ის აკმაყოფილებს 

ინდივიდთა და ოჯახთა კულტურული 

და რეკრეაციონალური საჭიროებების 

საბაზისო მოთხოვნილებას. მოსახლე-

ობის 38%-ს უფრო მეტად აწუხებს 

„განათლების მიღებასთან დაკავში-

რებული პრობლემები“, ხოლო  37% 

ღელავს „კულტურული საჭიროებების 

დაკმაყოფილებების მცირე შესაძლებ-
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ლობებზე“. 

სოციოპროფესიული დონე მოიცავს 

სოციალური კონტაქტებისა და 

პროფესიულ წინაპირობათა რთულ 

სიმრავლეს. რუსულად მოლაპარაკე 

მოსახლეობაში ეს დონე იწვევს  ყველაზე 

დიდ დისკომფორტს. ახალ სოციალურ 

პირობებთან, მათ შორის ენობრივ 

მოთხოვნებთან, შეგუება შეიძლება 

ორგვარად მოხდეს - როგორც 

სოციალური ადაპტაცია და როგორც 

სოციალური კონფორმიზმი. სამწუ-

ხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ 

დღევანდელი სიტუაცია უკრაინაში 

იწვევს მასობრივ სოციალურ 

კონფორმიზმს - მოსახლეობის ნახევარზე 

მეტი იძულებულია, გამოიყენოს 

უკრაინული ენა სოციალურ დონეზე, 

ხოლო ფსიქოლოგიურად რუსულ ენას 

ანიჭებს უპირატესობას. ამდენად, 

ენობრივ სიტუაციას დღევანდელ 

უკრაინაში განსაზღვრავს კიდევ ერთი 

ფაქტორი - ცხოვრების სოციალური 

პირობების სუბიექტური შეფასება, 

რომელიც აისახება კულტურული 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების 

უნარსა და სოციალურ დონეზე 

უკრაინული ენის გამოყენების დონის 

გაგებაზე. 

ადმინისტრაციული და საჯარო 

(საზოგადოებასთან) ურთიერთობის 

დონე ძირითადად დოკუმენტების 

შედგენას ეხება. ადამიანთა უმრავ-

ლესობაში ენის ამ დონეზე გამოყენება 

გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავში-

რებული, თუმცა არ იწვევს 

ფსიქოლოგიურ უარყოფას. 

შევნიშნავთ, რომ ამ ყველაფრის გამო 

ენის პრობლემა არის ფართო 

საზოგადოებისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, 

საკმაოდ მძაფრი პრობლემა. ამის 

მიუხედავად, უშუალოდ ენის 

„პრობლემების“ მიერ ღია და 

ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის 

გამოწვევა არაა სავარაუდო. ასეთი 

კონფლიქტი ამჟამად პრევენციას 

უკეთებს ფსიქოლოგიურ, გეოპო-

ლიტიკურ, სოციალურ პრობლემებს. 

უკრაინაში ამ პრობლემის 

გადაწყვეტის წარმატებასა და 

წარუმატებლობაზე დიდწილადაა 

დამოკიდებული ქვეყანაში მიმდინარე 

სოციოკულტურული პროცესები და 

უკრაინის ურთიერთობა ზოგიერთ 

მეზობელ ქვეყანასთან. ამ პრობლემის 

გადაწყვეტისას გონიერება და ბალანსის 

დონე განაპირობებს უკრაინის, როგორც 

ევროპული ქვეყნის, სახეს. 

ის ვერ იარსებებს კულტურის 

გარეშე. ეს არის კულტურის დაუშრე-

ტელი მრავალფეროვნების ვერბალური 

ინკარნაცია. ვერბალური ჰიპოსტასის  

კულტურის მსგავსად, არ არის მხოლოდ 

ამ უკანასკნელის რეპრეზენტაციის 

ფორმა და, ნაკლებად სავარაუდოა, იყოს 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმა 

კულტურული რეპრეზენტაციისა, 

რადგან  ვიზუალური განსხვავების 

შესაძლებლობას იძლევა და, შესა-

ბამისად, განარჩევს კულტურას  მის 

ფუნქციონალურ გამოვლინებებში. 

ფაქტები გვაფიქრებინებს, რომ 

დღესდღეობით უკრაინელი ხალხი 
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სპონტანურად და თანდათანობით 

ერთიანდება და აღიქვამს თავს, როგორც 

ერთ ბიოკულტურულ სხეულს, რომლის 

მთავარ კომპონენტებს შორის ეთნიკური 

განსხვავებებიც არაა მნიშვნელოვანი და 

არ იწვევს დაპირისპირებებს. დამო-

უკიდებელი უკრაინის სახელმწიფოს 

არსებობა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, 

თუკი უკრაინის საზოგადოების ორ 

ჯგუფს შორის იარსებებს და 

გაძლიერდება თანამშრომლობა და 

ერთიანობა. შესაბამისად, ფაქტები, 

რომლებიც ასახავს უკრაინის 

საზოგადოების ბუნებრივ გაერთიანებას, 

მხოლოდ ბუნებრივ და ლოგიკურ 

პროცესს ასახავს. 

ამგვარი შესაძლებლობისა და მისი 

განხორციელების  რეალური ნიშნები, 

პრინციპში, იმას ნიშნავს, რომ არსებობს 

უკრაინის პოლიგლოტური კულტურის 

ორი ძირითადი კომპონენტის 

გაერთიანების რეალური ნიშნები და 

შანსი.  ასე რომ, საუბარი არაა მათ 

პარალელურ ოპერირებაზე, არც ერთი 

კომპონენტის მიერ მეორის „დაპყრო-

ბაზე“ და უკრაინულ და უკრაინულ-

რუსული კულტურების თანდათანობით 

ურთიერთასიმილაციასა და მათ ერთიან 

ბილინგვურ  უკრაინად ტრანსფორმაცი-

აზე, რომელიც შეძლებდა ფუნდა-

მენტურად ახალი სიტუაციის შექმნას 

ქვეყნის სოციოკულტურულ სივრცეში. 

უკრაინაში უკრაინული და რუსული 

კულტურების დიალოგის უარყოფა და 

უკრაინული და რუსული კულტურების 

გაერთიანება მხოლოდ ერთ შედეგს 

მოიტანს - კულტურების კონფრონ-

ტაციას. 

განათლების მულტიკულტურული 

ბუნება შემდეგ კომპონენტებს შეიცავს: 

მოქალქეობისა და საზოგადოებაში 

აქტიური მონაწილეობის მიღების 

სურვილის სწავლება, საზოგადოების 

განვითარების ხელშეწყობა, დემოკრატია, 

ურთიერთგაგება, საუბარი, 

ადგლობრივი, ინტერნაციონალური და 

ისტორული კულტურების  შესწავლა 

კულტურული პლურალიზმის კონტექ-

სტში, დემოკრატიული საზოგადოების 

სასაფუძვლო ღირებულებების დაცვისა 

და გაუმჯობესების სწავლება, განათ-

ლების ყველა დონის განვითარება და  

გაუმჯობესება, მათ შორის მასწავ-

ლებების ტრენინგი, მათი უნარების 

გაუმჯობესება.  

მულტიკულტურიზმის კონცეფციის 

თანახმად, ეროვნული განათლება 

ნიშნავს ლინგვისტური, კულტურული, 

მულტიეთნიკური და სულიერი 

მრავალფეროვნების არსებობას საგანმა-

ნათლებლო გარემოში. განსაკუთრებით 

საინტერესოა ამ სფეროში ი.ვ. 

ბონდარევსკაიას, ზ.ა. მალკოვასა და ლ.მ. 

სუჰორუკოვას ნამუშევრები.  ბონდარევ-

სკა მიიჩნევს, რომ მულტიკულტურული 

განათლების ერთ-ერთი მიზანია, შექმნას 

განსხვავებული კულტურული გარემო, 

სადაც ბავშვი გამოიმუშავებს და შეიძენს 

გამოცდილებას კულტურულ იდენტო-

ბასა და თვითშემოქმედებით ქცევებში. 

ი.ა. მოსკალენკოს აზრით, გლობალი-

ზაცია განათლებას რთულ დავალებას 

უსახავს: მოამზადოს ახალგაზრდა 

ადამიანები მულტიეთნიკურ და 
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მულტიკულტურულ გარემოში საცხოვ-

რებლად, გამოამუშავებინოს განსხვა-

ვებული ეროვნების, რასისა და 

რელიგიის ხალხთან კომუნიკაციის 

უნარები. უმნიშვნელოვანესია. ვასწავ-

ლოთ ახალგაზრდებს განსხვავებულ 

კულტურათა უნიკალურობის გაგება და 

დაფასება, ვასწავლოთ, რომ მშვიდობითა 

და პატივისცემით შეხვდნენ ნებისმირ 

ადამიანს. ეს გამოკვლევა ხაზს უსვამს 

ინტერნაციონალური კომუნიკაციის 

პრობლემის გადაწყვეტისადმი ტ.ფ. 

კრიაკლინაიას კულტურული მიდგომის 

მნიშვნელობას. ეს მიდგომა მოიცავს სხვა 

ხალხის კულტურული ფასეულობები-

სადმი ინტერესის გაღვივებასა და მათი 

იდენტობის ადეკვატურ აღქმას. 

ტ. ფ. ბორისოვას კვლევა ხაზს უსვამს  

იმ ფაქტს, რომ მულტიკულტურული 

საგანმანათლებლო გარემო ხასიათდება 

გახსნილობით, ხალხისა და საზო-

გადოების საგანმანათლებლო საჭიროე-

ბებზე სწრაფი რეაგირებით, რაც აისახება 

კურსებისა და მასწავლებლების 

პროფესიული განვითარების შინაარსზე, 

კომუნიკაციასა და ინტერნაციონალურ 

კოოპერაციაზე. იგი უნდა იყოს  

თეორიული სწავლებისა და პრაქტიკის 

მჭიდრო კავშირი, რეგიონის სოციო-

კულტურული კონტექსტის, ტრადიცი-

ების, სულიერი მემკვიდრეობისა და 

მულტიკულტურული პროცესის გათვა-

ლისწინებით. 

რეგიონის მულტიკულტურულ 

საგანმანათლებლო გარემოს მახასია-

თებლებზე დაფუძნებით აღიარებულია, 

რომ თანამედროვე მულტიკულტურული 

განათლების სისტემის შინაარსი უნდა 

ასრულებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს და 

ასახული უნდა იყოს სასწავლო 

მასალებში: ჰუმანისტური იდეების 

სწავლება, თავისუფლებისა და 

არაძალადობის იდეები, უკრაინისა და 

მთელი მსოფლიოს ხალხთა ეთნიკური 

და ეროვნული იდენტობების 

უნიკალური მახასიათებლები, უკრაინის 

კულტურის გახსნილობა იმ 

ელემენტებისათვის, რომლებიც 

ჰარმონიულ ცხოვრებას უწყობენ ხელს, 

ტოლერანტობა, გლობალიზაციის 

მიღება, ერებისა და ხალხების 

დამოუკიდებლობა; კაცობ-რიობა, 

რომელიც აღიარებს დემოკრატიის 

პოზიტიური ბუნების აბსოლუტურ 

რწმენას ბავშვებისა და ზრდასრულების 

თანასწორ უფლებებსა და 

პასუხისმგებლობებზე დაფუძნებით და 

რომელიც მოიტანს თავისუფლებას 

ოჯახებში, სკოლებში, სოციალურ 

გარემოში; სხვადასხვა ეროვნების, 

რელიგიისა და კომპეტენციის, 

განსხვავებული გარეგნობის, მანერების, 

ჩვევებისა და თავისებურებების მიმართ 

ტოლერანტობა, ანუ სპეციალური 

მასწავლებლების საჭიროება განსხვა-

ვებული შესაძლებლობების ბავშვთა-

თვის, რათა მათ მიიღონ ცოდნა და 

ინტელექტუალური განათლება, რომლის 

შედეგადაც პიროვნებას შეეძლება  

გადაჭრას შემოქმედებითი ტიპური 

საკითხები, რომლებიც მულტიკულ-

ტურული საზოგადოებისათვისაა დამა-

ხასიათებელი და მულტიკულტურული 

განათლების საფუძველს წარმოადგენს. 
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მულტიკულტურული განათლების 

პრობლემა გლობალურ და რეგიონულ 

დონეებზე არა მხოლოდ რელევანტურია, 

არამედ რეალობის ამსხველია. ამ 

ფენომენის პედაგოგიკური შინაარსის 

მახასიათებლების განვითარება დღეს 

განსაკუთებით მნიშვნელოვანი ხდება, 

გვთავაზობს მულტიკულტურული 

განათლების სივრცის რაციონალურ 

ფუნქციებს, მასწავლებლების ტრენინ-

გისა და რეტრენინგის ფსიქოლოგიური 

და პედაგოგიური საფუძვლების 

შემუშავებას. მასწავლებელთა განათლე-

ბის პროგრამების იმპლემენტაცია უნდა 

მოხდეს თეორიულ და მეთოდოლოგიურ 

საფუძვლებზე დაყრდნობით და უნდა 

მოახდინონ მულტიკულტურული 

განათლებისა და ტრენინგის იდეების,  

ჰუმანიზმის ფილოსოფიისა და 

კროსკულტურიზმის პრინციპების 

ინოვაცია. ამ იდეის მთავარი 

მიდგომებია: კაცობრიობა, რომელიც 

აღიარებს ადამიანის უმაღლეს 

ღირებულებას, მათი ღირსებისა და 

სამოქალაქო უფლებების დაცვას, 

პიროვნების შესაძლებლობების სრული 

და თავისუფალი გამოხატვისთვის 

საჭირო პირობების შექმნას. 

საგანმანათლებლო მხარდაჭერა და 

დამხარება დაფუძნებული უნდა იყოს 

ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე 

ფსიქოლოგიურ და საგანმანათლებლო 

ეფექტებზე, ბავშვის ღრმა პატისცემაზე, 

ინდივიდუალური მახასიათებლებისა და 

შესაძლებლობების პრიორიტეტულობის 

აღიარებაზე; კროსკულტურიზმზე, 

რომელსაც მივყავართ კულტურათა 

თანასწორობამდე და მრავალფეროვ-

ნებამდე, მათ თვითღირებულებამდე და 

მნიშვნელობამდე, მათ როლამდე 

ინტეგრაციაში, რათა შესაძლო გახდეს 

ინდივიდის წარმატებული იდენტი-

ფიკაცია და სხვა კულტურაში 

ადაპტაცია. 

21-ე საუკუნეში საგანმანათლებლო 

ინსტიტუცია, როგორც მულტიკულ-

ტურული განათლების ადგილი, 

შეიმუშავებს მულტიკულტურული 

განათლების თეორიასა და პრაქტიკას: 

მეთოდოლოგიურ აპარატს, რომელიც 

მიემართება „მულტიკულტურული 

განათლებლის“ კონცეფციის უნივერსა-

ლურ, ინტერნაციონალურ და ეროვნულ 

პრინციპებს; ასევე: კულტურას, როგორც 

მულტიკულტურული განათლების 

საბაზისო ცნებას; კულტურულ 

ფუნქციებს; გლობალურ, უნივერსალურ, 

ეროვნულ, პიროვნულ კულტურებს; 

მულტიკულტურულ განათლებას, 

როგორც კულტურულ ფენომენს; შემდეგ 

მოდის კულტურათა დიალოგი, რაც 

გულისხმობს: პოლილინგვურ და 

ბილინგვურ იდენტობას, გლობალურ 

პროცესებს მულტილინგვური განათლე-

ბის ჩამოყალიბებაში, მულტიკულტურუ-

ლი განათლების ობიექტებს, ფუნქციებს 

(ჰუმანისტური ორიენტაცია, კულტურუ-

ლი, საგანმანათლებლო, კომუნკაციური, 

ადაპტაციური), პიროვნებაზე ორიენტი-

რებული განათლებლის წამყვანი 

პედაგოგური პარადიგმების მულტი-

კულტურული განათლების მოდელს, 

კულტურულ მიდგომას (როგორც 

ობიექტურ ურთიერთობას ადამიანსა და 
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კულტურას, ფასეულობებს და 

სინერგიულ მიდგომას - როგორც 

მულტიკულტურულ განათლებაში 

თვითაქტუალიზაციის პედაგოგოგიკურ 

სისტემას შორის). ამავე დროს, 

მულტიკულტურული განათლების 

მოდელის მოწინავე პედაგოგიკური 

პარადიგმა - პიროვნებაზე ორიენტი-

რებული განათლება, კულტურული 

მიდგომა (როგორც ობიექტური 

ურთიერთობა ადამიანსა და კულტურას, 

ღირებულებებს, სინერგეტიკულ 

მიდგომას, როგორც მულტიკულტუ-

რული განათლებისას თვითაქტუალი-

ზაციის პედაგოგიკურ სისტემას შორის), 

საზოგადოებრივი განათლებისა და 

ეთნოპედაგოგიკის განვითარება მულტი-

კულტურული განათლების პროცესში, 

საკითხი, მიზნები, საშუალებები, 

განვითარების ფაქტორები, სტერეო-

ტიპები, მულტიკულტურული განათლე-

ბისა და ეთნოპედაგოგიკის კორელაცია. 

ერთ-ერთი ეტაპია მულტიკულტურული 

მასწავლებლის განათლების სფეროში 

პედაგოგიკური კულტურის ჩამოყა-

ლიბება: მულტიკულტურული განათლე-

ბა, როგორც მასწავლებლის კულტურის 

ნაწილი, მულტიკულტურული განათ-

ლების კონცეპტუალური იდეები, 

„ჰუმანიტარული დაცვის“ ჩამოყალიბება. 

შემდეგი კომპონენტია მულტიკულ-

ტურული განათლების სპეციფიკური 

მახასიათებლები: ეროვნული (ენა, 

ისტორია, ხელოვნება, ფოლკლორი, 

ტრადიციები, ხალხური პედაგოგიკა) და 

ინტერნაციონალური პროცესების კომბი-

ნაცია, მულტიკულტურული განათ-

ლების პროცესში სწავლებისას 

ინტერაქციის დინამიური პროცესი, 

მულტიკულტურული განათლების 

სპეციფიური შინაარსი (გლობალიზმი, 

მშვიდობიანი მსოფლიო, პიროვნების 

საკაცობრიო კულტურა), მულტიკულ-

ტურული განათლებლის პრინციპების 

არსი (შემსწავლელზე ორიენტირებული, 

კულტურული მიდგომა, განათლების 

რეგიონალიზაცია), პედაგოგიკური 

ინტერაქციის, როგორც საბაზისო 

ელემენტის ჩართვა... 

გათვალისწინებული უნდა იყოს 

ეთნიკური, ინდივიდუალური და 

დიფერენცირებული მიდგომა და 

მიზნების დასახვა მულტიკულტურული 

განათლებისათვის: მულტიკულტურუ-

ლი განათლების მიზნები განპი-

რობებულია სოციალური მიგრაციით, 

ცხოვრების ისტორიული პირობებით, 

მულტიკულტურული განათლების 

საკაცობრიო კულტურის კონტექსტში 

განვითარებით. მულტიკულტურული 

განათლების შინაარსი განპირობებულია 

ტოლერანტობის, ეროვნული და 

ადამიანური ღირებულებების მოწინავე 

კულტურული იდეებით. მნიშვნე-

ლოვანია კონცენტრირება უახლოესი 

განვითარების ჰუმანიტარულ ზონაზე, 

თვითაქტუალიზაციის კულტურა, 

თვითგამოხატვა და იდენტობა, როგორც 

მულტიკულტურიზმის ჩამოყალიბების 

ფაქტორი კულტურათა გადაკვეთისას, 

მულტიკულტურული განათლების 

გზები:  სამეცნიერო-სასწავლო, ფილოსო-

ფიური, ეთნოლოგიური კვლევები, 

მულტიკულტურული განსხვავებების 
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მიგრაციის სოციალური და 

კულტურული ფენომენის ანალიზი, 

რომელიმე კონკრეტული კულტურის 

ღირებულებებთან ასოციაცია და 

იდენტიფიცირება, მულტიკულტურული 

საზოგადოების პრობლემებისადმი 

შემეცნებითი ინტერესის შექმნა, 

განათლების მიღება, საგანმანათლებლო 

პროცესის უწყვეტ განათლებაზე 

ორიენტირებით, გადაწყვეტილების 

მიღების კულტურული მექანიზმის 

დაუფლება, კულტურისა და სუბ-

კულტურების სფეროებში პოტენციალის 

თვითრეალიზაციის უნარის გამომუ-

შავება. 

ამგვარად, 21-ე საუკუნის დასაწყისში 

მასწავლებლის განათლება იღებს ახალ 

სოციოკულტურულ გარემოში განათ-

ლების ტრადიციულ ფუნქციას - 

მულტიკულტურული საზოგადოების 

იდეების განვითარებას, რეგიონალური 

საგანმანათლებლო სისტემების როლს, 

ცივილიზაციის ახალი პროცესების გამო 

მასწავლებელთა პერსონალის მოთხოვ-

ნილებების შეცვლას.  

მულტიკულტრურული განათლების 

მასწავლებელთა პროფესიული განვი-

თარება მოიცავს მოზრდილთა 

განათლების, უწყვეტი განათლებისა და  

სპეციალისტთა მულტიკულტურულ 

ტრენინგში თანამედროვე წინსვლის 

საკვანძო იდეებს. 

 

წყაროები: 

1. Borisov T. F. New values of education. - Issue . 4. - M. , 1996. - C.146- 148. 

2. Dadov I. A. Development of national languages and pedagogy. - 2000. - № 4. - P.26 -30. 

3. Zalepa E. A. The role of language in intercultural relations / / Pedagogical Life in Crimea. - 

2005. - № 7-8. - P.53 -57. 

4. Kryaklyna T. F. Problems of interrelation between Cultures and Education: Author. Disserta-

tion Doctor. Pedagogical Sciences , Tomsk , 1995. - 37 p. 
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ალა ანისიმოვა 

პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი 

ოლეს გონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტი 

  

ანგლიციზმები და ლათინიზმები მულტილინგვურ კონტექსტში 

(უმაღლესი განათლების ბროშურების მასალაზე) 

 

აბსტრაქტი 

 

კვლევის მიზანია, გვაჩვენოს ანგლიციზმებისა და ლათინიზმების მნიშვნელობა 

მულტილინგვურ კონტექსტში და დაამკვიდროს მათი ფუნქციონირების პრინციპები 

თანამედროვე უმაღლესი განათლების ტერმინოლოგიაში. კვლევა, ასევე, ხაზს უსვამს 

მიზეზებს, თუ რატომაა ინგლისური ენა თანამედროვე მსოფლიოს და ევროპის „ლინგვა 

ფრანკა“. საკვლევ მასალად გამოყენებულია ისეთი ევროპული ქვეყნების წამყვანი 

უნივერსიტეტების ბროშურები, როგორებიცაა: ბელგია, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია 

და ესპანეთი. გაანალიზებული ბროშურების მთელი ინფორმაცია წარმოდგენილია 

თითოეული ზემოთ ნახსენები ქვეყნისთვის შესაბამის სახელმწიფო ენაზე. ამ სტატიის 

მთავარი ამოცანის შესრულების მიზნით, ვიყენებთ ლინგვისტური ანალიზის რამდენიმე 

მეთოდს. ვებგვერდებზე გამოყენებული ლექსიკის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, 

გამოვყოთ ტერმინების სამი ჯგუფი, რომლებიც „დამკვიდრებულია“ განხილულ 

ტექსტებში: 1) ლათინური ნასესხობები ლათინურიდან (ლათინიზმები); 2) უმაღლესი 

განათლების ტერმინები ინგლისურიდან (ანგლიციზმები); 3) არასაგანმანათლებლო 

ტერმინები ინგლისურიდან. კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ ლათინიზმებიც და 

ანგლიციზმებიც ფართოდ გამოიყენება ყოველი განსახილველი უნივერსიტეტის 

ბროშურებში. დამკვიდრებული ლათინიზმებისა და ანგლიციზმების გამოყენება 

ჰოლანდიურ, გერმანულ, ფრანგულ, იტალიურ და ესპანურ უმაღლესი განათლების 

ბროშურებში შევისწავლეთ და მივედით დასკვნამდე, რომ ეს ფენომენი 

დაკავშირებულია მცდელობასთან, გაერთიანდეს თანამედროვე უმაღლესი განათლების 

სისტემის ტერმინოლოგიური აპარატი, გახდეს ის ჰომოგენური და თავი აერიდოს 

არასწორ სემანტიკურ ინტერპრეტაციებს. 

 

საკვანძო სიტყვები: ლინგვა ფრანკა, მულტილინგვიზმი, ლათინიზმები, ანგლიციზმები, 

უმაღლესი განათლების ტერმინოლოგია. 
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შესავალი 

ენა და კომუნიკაცია ყოველდღიური 

ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ენას 

ვიყენებთ ყველგან: ინფორმაციის 

გასაცვლელად, ურთიერთობების 

ჩამოსაყალიბებლად და 

შესანარჩუნებლად, სოციალური 

ქმედებების სტრუქტურირებისა და 

კოორდინაციისთვის და ინდივიდულური 

თუ სოციალური იდენტობის 

ჩამოსაყალიბებლად. თანამედროვე 

მსოფლიოს ადამიანთა უმრავლესობას 

სჭირდება ორი ან მეტი ენის გამოყენება 

ყოველდღიური ცხოვრებისა და 

სამსახურებრივი გამოწვევების 

დასაძლევად.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ენა არ არის 

მხოლოდ კომუნიკაციის საშუალება. 

ნებისმიერი ენა შეიცავს სამ 

დაკავშირებულ განზომილებას, 

რომლებიც გამოხატულია კომუნიკაცის 

პროცესის სხვადასხვა დონეზე. პირველ 

რიგში, ყოველი ენა არის სიტყვათა 

მნიშვნელობების მატარებელი და 

შემქმნელი. ეს მჭიდროდაა 

დაკავშირებული პიროვნების მენტალურ 

აქტივობასთან. ამას გარდა, ენა სხვა 

ადამიანებთან ინფორმაციის მიმოცვლისა 

და თანამშრომლობის ინსტრუმენტია. 

ჩვენ გავლენას ვახდენთ სხვებზე 

ფიქრების ან გრძნობების გამოხატვით. 

დაბოლოს, ყოველი ენა არის საშუალება, 

რომლითაც ხდება უნარების, იდეებისა და 

ღირებულებების შექმნა და გაზიარება. 

ყველა ეს ფაქტორი გავლეანს ახდენს 

ენის ჩამოყალიბების (ან განვითარების) 

პროცესზე და ცხადად ჩანს უმაღლესი 

განათლების ტერმინოლოგიაში, 

რომელშიც შეიმჩნევა მულტილინგვური 

ასპექტები, თუნდაც თანამედროვე 

ევროპული უნივერსიტეტების 

ბუკლეტებში ლათინიზმებისა და 

ანგლიციზმების გამოყენების სახით. 

 

თეორია 

მსოფლიოს ყველა ენამ ხელი უნდა 

შეუწყოს კაცობრიობის ძმობას და ეს ასეც 

არის. ხალხის უმრავლესობის მცდარი 

აზრის მიუხედავად, ენა არ არის მხოლოდ 

გრამატიკული სტრუქტურა, რაიმე 

სინტაქსური კოდით დაკავშირებულ 

სიტყვათა სიმრავლე. ენა, ასევე, არის (და 

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია!) ჩვენს 

შეგრძნებებზე დაფუძნებით 

მნიშვნელობების შექმნა. შესაბამისად, 

ჩვენ ვაკვირდებით, ინტერპრეტაციას 

ვუკეთებთ და გამოვხატავთ სამყაროს 

სპეციფიკურ პირად, გეოგრაფიულ და 

პოლიტიკურ კონტექსტებში. [1.a.i.23]. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ენა არის 

რთული სისტემა, რომელიც აერთიანებს 

სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებულ 

ასპექტს: სემანტიკას, სტილს, სინტაქსს, 



 

11 

 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

 

ლექსიკას, გრამატიკას. ყველა ეს ასპექტი 

უმნიშვნელოვანესია და 

გასათვალისწინებელია ლინგვისტური 

თავისებურებების ანალიზისას. 

თითოეული ამ ასპექტთაგანი შეიძლება 

შევისწავლოთ სხვადასხვა გადმო-

სახედიდან. ამის შედაგად, არსებობს 

უამრავი ლინგვისტური თეორია და 

ყველა ლინგვისტს აქვს საკუთარი 

მოსაზრება კონკრეტულ ფენომენებთან 

დაკავშირებით. 

კვლევის ფარგლებში ჩვენ ვეხებით 

ისეთ თეორიებს, როგორებიცაა: ენობრივი 

ნიშნების ბუნება, ინგლისურის ენის 

ტერიტორიული ვარიანტები, ინგლი-

სური, როგორც ევროპის ლინგვა ფრანკა 

და მულტილინგვურობა. 

ენობრივი ნიშნების ბუნებაზე 

საუბრისას ხაზი უნდა გავუსვათ იმ 

ფაქტს, რომ ის ერთ-ერთი საბაზისო 

ლინგვისტური თეორიაა. პირველ 

ლინგვისტი, რომელმაც ის ჩამოაყალიბა, 

იყო შვეიცარიელი ფერდნინად დე 

სოსიური. შემდგომში მისი იდეები 

განავრცო და განაახლა რამდენიმე სხვა 

ლინგვისტმა:  რ. კელერმა აქცენტი 

გააკეთა იმაზე, რომ „ენობრივი ნიშანი - ეს 

არის მინიშნება, რომლითაც მოლაპარაკე 

„ამარაგებს / აწვდის / რთავს“ ადრე-

სატებს“[1.a.i.8]; მ. ფუკომ, რომელმაც 

შემოგვთავაზა კავშირი ენობრივ ნიშანსა 

და იმ კულტურას შორის, რომელშიც ის 

ფუნქციონირებს [1.a.i.1]; ჩ. ოგდენმა და ი. 

რიჩარდსმა, რომლებმაც შეიმუშავეს 

ენობრივი ნიშნის სამმხრივი მოდელი, 

„სემანტიკური სამკუთხედი“ [1.a.i.11] და 

სხვ. თუმცა, კლასიკურ მოდელად 

ითვლება დე სოსიურის მოდელი, 

შესაბამისად, ამ კვლევაში ჩვენ მის 

თეორიას დავეფუძნებით. 

ენობრივი ნიშნის ბუნების 

კლასიკური თეორიის ცენტრალური იდეა 

დაფუძნებულია იმ ფაქტზე, რომ ყველა 

ენა შედგება ნიშნებისაგან და ყოველ 

ნიშანს აქვს ორი განუყოფელი მხარე:  

აღმნიშვნელი (სიტყვის ფორმა) და 

აღსანიშნი (მენტალური კონცეფცია) 

[1.a.i.12].  როდესაც ამ ორ მხარეს შორის 

ბალანსი ირღვევა (მაგალითად, სიტყვის 

სხვა ენაში ტრანსლირებისას / გადა-

ცემისას), სიტყვა კარგავს თავის თვისებას, 

იყოს ენობრივი ნიშანი და ხდება 

უბრალოდ ასოების მიმდევრობა. ამ 

ფაქტორმა შესაძლოა გამოიწვიოს 

გაუგებრობები და კონფლიქტებიც კი 

[1.a.i.24]; ის შეიძლება გახდეს პრობლემა 

ინტერკულტურული კომუნიკაციისას, 

რაც, გლობალიზაციის გავრცელების გამო, 

ერთ-ერთი უმთავრესია იმ საკითხთა 

შორის, რომლებიც განსაკუთრებულ 

ყურადღებას ითხოვენ. 

ეს, ასევე, ერთ-ერთი მიზეზია 

მსოფლიოსა და ევროპისთვის,  

გამოიყენოს ინგლისური, როგორც ლინგვა 

ფრანკა - გამაერთიანებელი ენა, რომელიც 

ორივე მხარეს ეცოდინება და მოაგვარებს 

არაადეკვატური თარგმანისა და სიტყვის 

ფორმასა და მნიშვნელობას შორის 
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დისბალანსის პრობლემებს. 

უკანასკნელ 50 წელიწადში უაღრესად 

სწრაფი ტემპებით განვითარდა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და 

თანამედროვე კომუნიკაციის 

საშუალებები. ამ პროცესმა ხელი შეუწყო 

ინგლისური ენის გლობალური 

მასშტაბით გავრცელებას. ინგლისური 

დღესდღეობით მთავარი კანდიდატია 

ლინგვა ფრანკად გახდომისა, რადგან ის 

გამოიყენება საზოგადოების ყველა 

სფეროში და არის მეორე ადგილზე 

მსოფლიოს ტოპ  20 ენათა სიაში (350 მლნ. 

ადამიანისთვისაა მშობლიური ენა), 

ჩინურის შემდეგ. ამას გარდა, 423 

მილიონზე მეტი ადამიანისთვის 

ინგლისური არის არამშობლიური ენა, 

რომელზეც მათ ლაპარაკი შეუძლიათ 

[1.a.i.16, p. 65]. 

ინგლისურის, როგორც თანამდროვე 

ევროპული ლინგვა ფრანკას იდეა 

შეიძლება უფრო განვითარდეს ამ ენის 

ტერიტორიული ვარიანტების თეორიის 

ფარგლებში. ამ თეორიას შეისწავლის 

მრავალი ლინგვისტი, მაგალითად ბ. 

კაჩრუ [1.a.i.7], ჯ. ჯენკინსი [1.a.i.6], ბ. 

ზაიდჰოფლერი  [1.a.i.13], ს. მოლინი 

[1.a.i.9]  და სხვები. 

თანამედროვე ლინგვისტები, 

რომლებიც შეისწავლიან ინგლისური ენის 

ტერიტორიულ ვარიანტებს, ეთანხმებიან 

ბ. კაჩრუს შემუშავებულ თეორიას, 

რომელმაც ინგლისური ენის გამოყენების 

სამი წრე შემოგვთავაზა: შიდა წრე, გარე 

წრე და ე.წ. „გაფართოებადი“ წრე [1.a.i.7].  

ამ თეორემის თანახმად, შიდა წრე 

შეზღუდულია ინგლისური ენის 

გამოყენებით „მშობლიურ“ კონტექსტში, 

ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც 

ინგლისურენოვნებად მიიჩნევა: დიდი 

ბრიტანეთი, აშშ, ავსტრალია, ახალი 

ზელანდია, კანადა, ირლანდია და 

სამხრეთ აფრიკა. გარე წრე მოიცავს 

ინგლისური ენის ნაციონალურ 

ვარიანტებს („მსოფლიო ინგლისურებს“): 

ინგლისური ენის მალაიზიურ, 

სინგაპურულ, კენიურ, ნიგერიულ და სხვა 

„ადგილობრივ“ ვარიანტებს. ხოლო მესამე, 

„გაფართოებადი წრე“, მოიცავს ისეთ 

ქვეყნებს, სადაც ინგლისური არის უცხო 

ენა ყოველგვარი სახელმწიფო ფუნქციის 

(პოლიტიკური, იურიდიული, 

სოციალური) გარეშე. ეს წრე მოიცავს 

აზიის, აფრიკისა და ლათინური ამერიკის 

ქვეყნებს, სადაც ინგლისური მიიჩნევა 

საერთო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 

ინფორმაციულ და საგანმანათლებლო 

სივრცეებში ინტეგრაციის გზად [1.a.i.7]. 

ჩვენი აზრით, ევროპაც ამ ჯგუფს 

ეკუთვნის. ამ აზრს ეთანხმებიან ისეთი 

ლინგვისტები, როგორებიც არიან ა. რ. 

ჯეიმსი [1.a.i.4], პ. იესენკა [1.a.i.5], 

ა.ვილტონი და ა. დე ჰუვერი [1.a.i.14]. ამას 

გარდა, ინგლისური არის პირველ 

ადგილზე ევროკავშირის ოფიციალური 

ენების სიაში. ყველა ბიზნეს-წერილი და 

დოკუმენტი იწერება ამ ენაზე. 

ევროსტატის თანახმად, ინგლისური არის 
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ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე 

გავრცელებული ენა [1.a.i.19]. 

მეორე მხრივ, მთელი მისი არსებობის 

მანძილზე ევროკავშირი ხელს უწყობდა 

მულტილინგვურობასა და ენებისა და 

კულტურების მრავალფეროვნებას. 

სწორედ ამიტომ მულტილინ-

გვურობასთან დაკავშირებული საკით-

ხების შესწავლა მეცნიერთა უფრო და 

უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობდა. ამ 

ფენომენის განსაკუთრებული თვისებები 

აღწერეს თავიანთ ნამუშევრებში ისეთმა 

ლინგვისტებმა, როგორებიცა არიან ა. 

ვილტონი [1.a.i.15], ჯ. დევაელე და ლ. ვეი 

[1.a.i.1], ნ. ჰორნბერგი და ვ. ვაიში [1.a.i.3] 

და ა.შ.  

აღსანიშნავია, რომ 2004 წელს 

ჩამოყალიბდა ევროპის საბჭოს პოზიცია 

განათლების, ტრენინგების, კულტურისა 

და მულტილინგვურობის საკითხებში. 

ევროკავშირის ოფიციალური პოლიტიკა 

აქტიურად უწყობს ხელს მოქალაქეებში 

მულტილინგვურობის გავრცელებას. ამ 

ინიციატივის მნიშვნელოვანი ნაწილია 

„ევრობარომეტრის კვლევების“ გამო-

ყენებით, ენის ცოდნის, პრაქტიკისა და 

დამოკიდებულების ახლო მონიტორინგი. 

უახლესი შედეგები ერთობ პოზიტიურია, 

მულტილინგვურობის მაღალი დონით და 

ენებისადმი ზოგადად დადებითი 

დამოკიდებულებით [1.a.i.10; p.4]. 

საჭიროა იმის აღნიშვნა, რომ 

ლინგვისტური მრავალფეროვნება ევრო-

პის იდენტობის მნიშვნელოვანი თვისებაა. 

ბრიუსელში დაფუძნებული ევროკავ-

შირიც და სტრასბურგში დაფუძნებული 

ევროსაბჭოც აქტიურად ავრცელებენ 

ენების შესწავლასა და მულტი-

ლინგვურობას / პოლილინგვურობას. 

ენობრივი პოლიტიკის მთავარი სააგენტო 

ევროკომისიაში არის მულტილინგვური 

პოლიტიკის განყო-ფილება (განათლებისა 

და კულტურის დეპარტამენტი), ხოლო 

ევროსაბჭოში - ენობრივი პოლიტიკის 

განყოფილება (განათლების დეპარტა-

მენტი). 

მულტილინგვურობა არის დღე-

ვანდელი საზოგადოებისთვის საერთო და 

მზარდი ფენომენი, რომლის შესწავლაც 

სხვადასხვა პერსპექტივიდან შეიძლება. 

ევროსაბჭო განასხვავებს პლურილინ-

გვურობას, როგორც მოლაპარაკის 

კომპეტენციას (უნარს, გამოიყენოს ერთ 

ენაზე მეტი) და მულტილინგვურობას, 

როგორც მოცემულ გეოგრაფიულ მხარეში 

სხვადასახვა ენის არსებობას. 

ევროკავშირი იყენებს მულტილინ-

გვურობას ორივე შემთხვევაში (მაგრამ 

ხანდახან აკონკრეტებს „ინდივიდუალის 

მულტილინგვურობას“) [1.a.i.10; p.14].  

გარდა ამისა, მულტილინგვურობა 

არის ერთ-ერთი კომპეტენციათაგანი, 

რომელიც სჭირდება თანამედროვე 

სპეციალისტს კარიერაში წარმატების 

მისაღწევად. ეს იდეა არსებობდა 

ცენტრალური ევროპის პოლიტიკაში 

ევროკავშირის შექმნის დღიდან. თუმცა, 

პირველი ოფიციალური რეკომენდაციები 
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ევროკომისიამ მხოლოდ 2005 წელს 

ჩამოაყალიბა. 

ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 

იმაზეც, რომ მულტილინგვურობის გზა 

არის საგანმანათლებლო პროგრამების 

მხარდასაჭერად მიმართული მოქმედე-

ბების სიმრავლე; ის წინასწარ უშვებს 

მინიმუმ 2 უცხო ენის სწავლას და 

ენობრივი მრავალფეროვნების დასაცავი 

აქტივობების კეთებას,რითაც უხო ენების 

სასწავლი დრო იზრდება. არც ერთი 

ოფიციალური დოკუმენტი არ ახსენებს 

რომელიმე ენის შესწავლის აუცილებობას. 

ამის შედეგად, ყოველი ქვეყნის ენობრივი 

პოლიტიკა უნდა იყოს დაბალანსებული 

და გონივრული. ენობრივი ტოტალიზმი 

თანამედროვე მულტინაციონალურ 

გლობალურ საზოგდოებაში შეუძლებე-

ლია. 

ევროკავშირს, როგორც დემოკრა-

ტიულ ორგანიზაციას, უხდება 

მოქალაქეებთან მათ ენაზე საუბარი. იგივე 

სიტუაციაა ნაციონალურ მთავრობებსა და 

სახელმწიფო სამსახურებთან, ბიზნესებსა 

და სხვა ორგანიზაციებთან ევროკავშირში. 

ევროპელებს აქვთ უფლება იცოდენ, რა 

კეთდება მათი სახელით. მათ უნდა 

შეეძლოთ აქტიური მონაწილეობის 

მიღება სხვა ენის სწავლის გარეშეც 

[1.a.i.20].  

რაც შეეხება ჩვენს კვლევას, ჩვენ 

მულტილინგვურობა გვესმის, როგორც 

განსხვავებული ენების არსებობა 

მოცემულ გეოგრაფიულ მხარეში და 

მივიჩნევთ ამ განსაზღვრებას, როგორც 

ყველაზე მთავარს ჩვენი ნაშრომისთვის. 

ზემოთ ნახსენები ფაქტორები ხსნიან, 

თუ რატომ არის ევროპაში ინგლისური 

ენის დომინანტობის თემა ერთ-ერთი 

ყველაზე აქტუალური. ინგლისური ენის 

ინტერნაციონალურ ენად გამოყენება 

გლობალიზაციის პროცესში  ფუნდა-

მენტურად ცვლის ენის ბუნებასა და 

გამოყენებას. გლობალიზაციის ტრანს-

ფორმირების პროცესში მყოფ მსოფლიოში 

ინგლისურის, როგორც საკომუნიკაციო 

მედიუმის, როლი უფრო და უფრო 

იზრდება. ეს პროცესი აისახება 

სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროზე. 

აქ არც უმაღლესი განათლების სფეროა 

გამონაკლისი. 

 

მეთოდი 

ჩვენი კვლევის პროცესში 

ლინგვისტური ანალიზის რამდენიმე 

მეთოდი გამოვიყენეთ. უმაღლესი 

განათლების ისეთი ტერმინების 

გამოსაცალკევებლად, რომლებიც ჩენი 

კვლევის ფაქტობრივი მასალა იქნებოდა, 

უწყვეტი შერჩევის მეთოდი გამოვიყენეთ. 

შემდეგი ეტაპი იყო ტერმინების 

ეტიმოლოგიის დასახელება (ეტიმო-

ლოგიური მეთოდი). ამის შემდეგ უნდა 

განგვესაზღვრა იმ ტერმინების ზუსტი 

მნიშვნელობა, რომლებთანაც გვქონდა 

შეხება. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვიყენეთ 

ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა 

ლექსიკური განსაზღვრების ანალიზის 
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მეთოდი, აღწერითი მეთოდი და 

კონტექსტუალური მეთოდი, რადგან ჩვენ 

მიერ გამოცალკევებული ტერმინები 

ფუნქციონირებდნენ ევროპული უნივერ-

სიტეტების ბროშურების ტექსტებში. 

მოგვიანებით გამოვიყენეთ სტრუქტუ-

რული მეთოდი უმაღლესი განათლებლის 

ტერმინების სემანტიკურ სტრუქტურაში 

აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს შორის 

ბალანსის დასადგენად. ლათინიზმებისა 

და ანგლიციზმების გამოყენება უმაღლესი 

განათლების ჰოლანდიურ, გერმანულ, 

ფრანგულ, იტალიურ და ესპანურ ენებში 

შეძლება აიხსნას ზოგიერთი 

ექსტრალინგვისტური ფაქტორით 

(რომლებიც აღიწერება მოცემულ 

ნაშრომში). განსაკუთრებულობების 

აღმოსაჩენად გამოვიყენეთ კომპლექსური 

ანალიზის მეთოდი. ჩვენ მოვახდინეთ 

კონცენტრაცია თანამედროვე უმაღლესი 

განათლების ტექსტებზე, რომლებიც 

ფუნქციონირებენ განათლების 

თანამდროვე სისტემაში (სინქრონული 

მეთოდი); თუმცა, გაანალიზებულ 

ბროშურებში ლათინიზმებისა და 

ანგლიციზმების გამოყენება, გარკვეულ-

წილად, ხალხის გამოცდილების 

ბრალიცაა (ემპირიული მეთოდი). 

უნივერსიტეტების ბროშურების 

ტექსტებში ლათინიზმებისა და 

ანგლიციზმების ფუნქციონირები 

ტენდენციის შესამოწმებლად ჩვენ 

ფუნქციონალური და პარადიგმული 

მეთოდები გამოვიყენეთ; კატეგორიებში 

უმაღლესი განათლების ტერმინების 

დისტრიბუციისთვის კი დისტრიბუციულ 

მეთოდს მივმართეთ. 

 

დისკუსია და შედეგები 

ინგლისურის თანამედროვე ევროპაში 

ლინგვა ფრანკად მიჩნევის და 

თანამედროვე სპეციალისტისთვის 

საჭირო მულტილინგვური 

კომპეტენციების ტენდენციების 

შესამოწმებლად  ჩავატარეთ კვლევა 

უმაღლესი განათლების ტერმინების 

სფეროში. ენის მასალა მოცემულ 

კვლევაში ავარჩიეთ 5 ევროპული ქვეყნის 

ვებგვერდებიდან: ბელგია, გერმანია, 

საფრანგეთი, იტალია და ესპანეთი. 

დავადგინეთ, რომ ევროპული 

უნივერსიტეტების ოფიციალურ ვებ-

გვერდებზე ფუნქციონირებს რამდენიმე 

ენა. ეს ფაქტორი ამტკიცებს, რომ 

მულტინლინგვურობის ტენდენცია 

მართლაც აქტუალური და მნიშვ-

ნელოვანია თანამედროვე ევროპაში. 

კვლევა ჩატარდა სამ საფეხურად. 

პირველ საფეხურზე ავირჩიეთ ტოპ-

უნივერსიტეტები ევროკავშირის 5 

ქვეყნიდან: ბელგია (ლიოვენის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი), გერმანია 

(მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი; 

რუპრეხტ-კარლის სახელობის ჰაიდელ-

ბერგის უნივერსიტეტი), საფრანგეთი 

(უმაღლესი ნორმალური სკოლა, პარიზი; 

პოლიტექნიკური სკოლა), იტალია 

(ბოლონიის უნივერსიტეტი; საპიენცა - 
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რომის უნივერსიტეტი) და ესპანეთი 

(ბარსელონის დამოუკიდებელი უნივერ-

სიტეტი; მადრიდის დამოუკიდებელი 

უნივერსიტეტი). ამ უნივერსიტეტების 

არჩევა აიხსნება მათ წამყვან პოზიციებზე 

ევროპაში, TopUniversities service-ს 

შემოთავაზებული რეიტინგით [1.a.i.24].  

მეორე საფეხური იყო ზემოთ 

დასახელებული უნივერსიტეტების 

ვებგვერდებიდან უმაღლესი განათლების 

ტერმინების გამოცალკევება. უნდა 

აღინიშნოს, რომ მთელი ინფორმაცია ამ 

ვებგვერდებზე წარმოდგენილია 

თითოეული ქვეყნისათვის შესაბამის 

მშობლიურ ენაზე (გერმანიაში 

გერმანულად, იტალიაში იტალიურად და 

ა.შ.). 

დაბოლოს, მესამე საფეხურზე 

გავაანალიზეთ უმაღლესი განათლების 

ტერმინოლოგიაში ინგლისური ენის 

ფუნქციონირების თავისებურებები და 

განვსაზღვრეთ მისი როლი უმაღლესი 

განათლების ტერმინთა შექმნაში. 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტი 

ევროპაში მულტილინგვურობის გავრცე-

ლებისა და ევროპულ უმაღლესი 

განათლების სივრცეში ინგლისური ენის 

დომინირებაში არის ის, რომ თითოეული 

ვებგვერდი წარმოდგენილია არა მხოლოდ 

სახელმწიფო ენაზე. ყოველ მათგანს აქვს 

ოფიციალური ენიდან (ჰოლანდიური, 

გერმანული, ფრანგული, იტალიური, 

ესპანური) ინგლისურ ენაზე გადართვის 

ფუქნცია. შესაბამისად, ნებისმიერ 

მნახველს შეუძლია იპოვოს საჭირო 

ინფორმაცია ევროპის ლინგვა ფრანკა 

ენაზე - ინგლისურად. ჩვენ ვთვლით, რომ 

ეს ფენომენი დაკავშირებულია ბოლონიის 

პროცესის მიერ „ევროპული უმაღლესი 

განათლების სივრცის“ დაწყებასთან, 

როდესაც სტუდენტებს მიეცათ 

შესაძლებლობა, აერჩიათ მაღალი 

ხარისხის კურსების ფართო სპექტრიდან, 

მათი აღიარების მარტივი პროცე-

დურებით [1.a.i.22].  

ვებგვერდების ბროშურების გამოკვ-

ლევამ საშუალება მოგვცა გამოგვეყო 

ტექსტებში „დამკვიდრებული“ ტერმი-

ნების სამი ჯგუფი: 

1) ლათინური ნასესხობები (ლათი-

ნიზმები); 

2) უმაღლესი განათლების ტერმინები 

ინგლისურიდან (ანგლიციზმები);  

3) არასაგანმანათლებლო ტერმინები 

ინგლისურიდან. 

ფაქტობრივი მასალის ანალიზმა 

საშუალება მოგვცა ვთქვათ, რომ 

ლათინიზმები ფართოდ გამოიყენება 

ყველა ბროშურაში, კვლევისათვის 

არჩეული უნივერსიტეტების ვებგვერ-

დებზე. ამ ტერმინების სია შეიცავს ისეთ 

სიტყვებს, როგორებიცაა: alma mater, 

campus, curriculum, agenda, minor, major, 

alumni. საკმაოდ საინტერესოა ის ფაქტი, 

რომ საკუთარ ენებში შესატყვისების 

არსებობის მიუხედავად, ეს ტერმინები არ 

ითარგმნება და გამოიყენება თავიანთ 

საწყის ფორმაში, მათი საწყისი 
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მნიშვნელობით. მაგალითად: 

1) El campus principal de la UAB, situat a 

Cerdanyola des Vallès, és la seu de la majoria 

dé facultats, departaments, instituts i serveis, i 

també d’un important cluster científic i 

technològic... (Universitat Autonoma de 

Barcelona, Spain); 

2) Ala part específica, l’estudiant pot 

examinar – se de qualsevol matèria, sempre i 

quan figurin enel curriculum... (Universitat 

Autonoma de Barcelona, Spain); 

3) In sommige bachelorpleidingen kan je 

je voorbereiden op een niet-aansluitende master 

via keuzepakketten uit een ander studiegebied 

of ‘minors’... (Universiteit Gent, Belgium). 

ჩვენი აზრით, მესამე მაგალითი 

განსაკუთრებით საინტერესოა: 

გახაზულია ტერმინები, რომლებიც 

ეკუთვნიან მეორე ჯგუფს - ანგლიციზმებს 

- რომლებიც გამოვაცალკევეთ კვლევის 

პროცესში: bachelor და master. ამ ჯგუფის 

ტერმინების გამოყენება მათი საწყისი 

მნიშვნელობებით და „მოინგლისურო“ 

ფორმით არაა სპონტანური. ბოლონიის 

პროცესს ჰქონდა სამი მიზანი: 

სამციკლიანი სისტემის წარდგენა 

(ბაკალავრიატი / მაგისტრატურა / 

დოქტორანტურა), ხარისხის გარანტია და  

კვალიფიკაციებისა და სწავლის 

პერიოდების აღიარება [1.a.i.21]. ეს 

მიზნები ხელს უწყობენ ისეთი 

ტერმინების დამკვიდრებას, როგორე-

ბიცაა: Bachelor, Master, PhD, postdoc, quality 

assurance, awards, certificate, etc. 

მაგალითად:  

1) Sulla base degli accordi stabiliti con le 

istituzioni partner, i programmi  dottorali 

congiunti potranno sfociare in titolo conferito 

congiuntamente da due o più istituzioni partner 

(congiunto, joint PhD degree) oppure conferito 

separatamente da due o più istituzioni parner 

(titolo doppio/multiplo, double/multiple 

Degree) (Sapienza – Università di Roma, Italy); 

2) També és possible realitzar estades a 

d’altres universitats encara que no organitzin 

específicament setmanes Erasmus per al PAS 

sempre i quan la instrució de destinació ho 

accepti i lliuvi el Work Plan i el Bilateral 

Agreement (Universitat Autonoma de 

Barcelona, Spain). 

ჩვენი კვლების პროცესში ასევე 

დავადგინეთ, რომ ბუქარესტის 

კომუნიკეში [1.a.i.17], 2012 წლის აპრილში, 

რომელიც დაფუძნებულია 2009 წლის 

ლიოვენის კომუნიკეზე [1.a.i.18], 

მინისტრებმა მოახდინეს თანამედროვე 

ბოლონიის პროცესის სამი საკვანძო 

პრიორიტეტის იდენტიფიკაცია - 

მობილურობა, დასაქმებადობა და 

ხარისხი, და ხაზი გაუსვეს უმაღლესი 

განათლების მნიშვნელობას ევროპის 

უნარისათვის, გაუმკლავდეს ეკონომიკურ 

კრიზისს და ხელი შეუწყოს ზრდას და 

დასაქმებას. ეს საკვანძო კონცეფციები 

ვერბალიზებულია ოფიციალურ 

ვებგვერდებზე და გაანალიზებულია 

უნივერსიტეტების მიერ ისეთი უმაღლესი 

განათლების ტერმინების გამოყენებით 

ინგლისური ენიდან, როგორებიცაა: 

Teaching Staff Mobility, Staff Mobility Week, 

Lifelong Learning, ECTS, visiting lecturer, 

visiting student (“free mover”), Erasmus for 
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Study, visiting professor, researchers in motion, 

career service, Erasmus study visit etc. ეს 

ტერმინებიც წარმოდგენილია „მოინ-

გლისურო“ ფორმებით ტექსტში, 

რომელიც უნივერსიტეტის ქვეყნის 

ოფიციალურ ენაზეა დაწერილი. 

მაგალითად: 

1) Per diventare "free mover" (o "visiting 

student") si devono seguire le seguenti modalitá 

(Sapienza – Università di Roma, Italy); 

2) 50 Postdocs besuchen die TUM fünf 

Tage lang auf der Research Opportunities Week 

- vollfinanziert durch die TUM mit dem Postdoc 

Mobility Travel Grant (Technische Universität 

München, Germany). 

ჩვენი კვლევის პროცესში აღმო-

ვაჩინეთ, რომ უმაღლესი განათლების 

ტერმინები ინგლისური ენიდან შეიძლება 

დაიყოს რამდენიმე ქვეჯგუფად: 

ზოგიერთი ტერმინი დაკავშირებულია 

უნივერსიტეტის შიდა აქტივობებთან, 

მაგალითად Erasmus outcoming/incoming 

Studenti, International Office, International 

Curricula, un programma overseas, 

partnership, External Cooperation Window, 

exchange student, study visit; ზოგიერთი - 

სასწავლო პროცესის ზოგიერთ ასპექტთან, 

მაგალითად le Summer e Winter School, 

workshop, fields of focus, focus area, graduate 

school, Institute for Advanced Study; 

ზოგიერთი უმაღლესი განათლების 

ტერმინები ინგლისურიდან ახდენს 

პოზიციების სახელების ვერბალიზებას, 

მაგალითად Head of Networks Section, HR 

manager, Senior Research Fellow, Senior Vice 

President für Internationale Allianzen und 

Alumni, Senior Project Manager. ეს 

ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც 

ქმნიან ქვეჯგუფებს, ასახელებენ 

რეგალიებს ინგლისურ ენაში. 

შესაბამისად, აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს 

შორის ბალანსის დასაცავად 

შენარჩუნებულია სიტყვათა ორიგი-

ნალური ფორმები. 

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, 

მესამე ჯგუფი, რომელიც გამოვყავით 

კვლევის პროცესში, იყო არა-

საგანმანათლებლო ტერმინები ინგლისუ-

რიდან. ეს ჯგუფი ყველაზე პატარაა და 

შეიცავს ისეთ ტერმინებს, როგორებიცაა 

job vacancies, welfare, patent library, events, 

online, download, home page. 

 

დასკვნა 

არჩეული ევროპული უნივერ-

სიტეტების ვებგვერდების ბროშურების 

ტექსტების გაანალიზების შედეგად 

მივედით დასკვნამდე, რომ ჰოლანდიურ, 

ფრანგულ, გერმანულ, იტალიურ და 

ესპანურ ტექსტებში დამკვიდრებული 

ლათინიზმებისა და ანგლიციზმების 

გამოყენება შეიძლება აიხსნას 

თანამედროვე უმაღლესი განათლების 

სისტემის ტერმინოლოგიური აპარატის 

გაერთიანების საჭიროებით, რათა ის 

გახდეს ჰომოგენური და თავი ავარიდოთ 

მცდარ სემანტიკურ ინტერპრეტაციებს. 

შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს მიგვიყვანს 

ევროპის საგანმანათლებლო სფეროს 

გამართულ ფუნქციონირებამდე, და რომ 

ევროპის ყველა ქვეყნის სტუდენტები 
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შეძლებენ, მაქსიმალურად გამოიყენონ 

ბოლონიის პროცესით გაწერილი ყველა 

შესაძლებლობა, რაც მულტილინგვური 

საზოგადოების შექმნამდე მიგვიყვანს. 

დასასრულ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ინგლისური დღეს მართლაც შეიძლება 

მივიჩნიოთ ევროპის ლინგვა ფრანკად. 

გარდა ამისა, ის წარმატების მსურველი 

თანამედროვე სპეციალისტისთვის აუცი-

ლებელი მულტილინგვური უნარების 

ერთ-ერთი კომპონენტია. მულტი-

ლინგვურობის ტენდენცია აშკარად ჩანს 

თანამედროვე ევროპაში, რაზეც გავლენას 

გლობალიზაციის პროცესი ახდენს, 

თუმცა, მულტილინგვურობა საკმაოდ 

ახალი და მრავალმხრივი ფენომენია, 

რომლის ყოველი ასპექტიც დამატებით 

ანალიზს საჭიროებს. 
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ნატალია ლიტოვჩენკო  

პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი  

ოლეს ჰონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტი  

 

 

ენის სახელმძღვანელოთა ვიზუალური ასპექტი მულტიკულტურულ განათლებაში 

 

აბსტრაქტი 

 

ეს სტატია ცდილობს, შეისწავლოს ზოგიერთი საკითხი და გამოწვევა, რომლებიც 

მულტიკულტურულ საზოგადოებაში უცხო ენის შესწავლაშია ჩანერგილი. ის 

განიხილავს ვიზუალურ არავერბალურ სახელმძღანელოთა სერიას იმ ბავშებისთვის, 

რომლებიც ინგლისურს, როგორც უცხო ენას, სწავლობენ. 

 

საკვანძო სიტყვები: ვიზუალური, არავერბალური, სახელმძღვანელოთა  სერია, კულტურა, პარადიგმა. 

 

შესავალი 

უცხო ენების ფუნქციონირების შეცვლა 

იწვევს უცხო ენათა სწავლებასთან 

მიდგომის შეცვლას. მრავალი თანამედროვე 

მეთოდისტი (ე. ვერეშჩაგინი, მ. 

ვიატუტნევი, ი. ზიმნაია, ვ. კოსტომაროვი, ი. 

ლერნერი, ო. მიტროფანოვა, ე. პასოვი და 

სხვ.) ემხრობა კულტურული მიდგომის 

იდეას. ამ მიდგომის თანახმად, განათლება 

განიხილება, როგორც იდეების გადაცემა, 

რაც მიიღწევა კულტურის თანამედროვე 

დონით, ვინაიდან კულტურის გარეშე 

ვერაფერი ვერ გახდება განათლების 

შინაარსი (ი. ლერნერი). თანამედროვე 

განათლების რეალური პრობლემა არის 

ტრადიციული, ცოდნაზე დაფუძნებული 

პარადიგიმის კულტურაზე დაფუძნებული 

პარადიგმით  შეცვლა. ასე, რომ 

„ენა+კულტურა“ ფორმულიდან მივდივართ 

„ენა კულტურის საშუალებით და კულტურა 

ენის საშუალებით“ ფორმულამდე” [4, გვ. 

10].  

უკანასკნელ 20-25 წელიწადში გამოჩნდა 

რამდენიმე კვლევა, რომლებიც 

სახელმძღვანელოებში ილუსტრაციების 

კვლევისადმი იყო მიძღვნილი. მკვლევრები 

ცდილობენ, დაადგინონ წიგნების 

ილუსტრაციების ბუნება და მათი როლი 

სპეციფიკური საგანმანათლებლო მასალის 

ათვისებაში. ამ კვლევებში ძალიან 

მნივნელოვანი ტენდენციაა, განიხილონ 

სახელმძღვანელოთა ვიზუალური მასალა 
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(სურათები) არა როგორც ინდივიდუალური, 

ავტონომიური ნახატები, რეპროდუქციები, 

ფოტოები - არამედ, როგორც 

სახელმძღვანელოს ინტეგრალური 

კომპონენტი, როგორც ვიზუალური სერია, 

რაც, ტექსტის ვერბალურ ნაწილთან ერთად, 

შეადგენს ერთ მთლიანობას [6, გვ. 5]. 

სახელმძღვანელოს ორგანიზებასთან 

დაკავშირებით მრავალი აქტუალური 

საკითხი განიხილება. ჩვენი აზრით, ასეთი 

საკითხებია: დახვეწილი (კარგად 

დამუშავებული)  სერიების ბუნება; 

სხვადასხვა თემაზე სახელმძღვანელოთა 

დახვეწილი დიაპაზონის თავისებურება; 

არავერბალური  პრეზენტაციების ფორმების 

კომბინირებული ეფექტი განვითარებაზე, 

განათლებაზე, ცოდნასა და ტრენინგზე, 

დახვეწილი მექანიზმების შესაძლებლობები 

საუბრის განსხვავებული ტიპების 

ჩამოყალიბებაში... ამგვარად, ჩვენი კვლევის 

ობიექტი არის ინგლისურის ენის 

კულტურის სწავლის პროცესი უკრაინის 

დაწყებით სკოლებში. 

კვლევის საგანი არის 

სახელმძღვანელოთა ვიზუალური ასპექტის 

შესწავლა ინგლისურად მოლაპარაკე 

კულტურის დაუფლების პროცესში. 

სტატიის მიზანია, დაადგინოს კავშირი 

ინგლისური კულტურის დაუფლებასა და 

სახემლძღვანელოთა სერიების ვიზუალურ, 

არავერბალურ კომპონენტებს შორის. 

ამ მიზნის მიღწევა საჭიროებს რამდენიმე 

პრობლემის გადაწყვეტას: 

 

1) სახელმძღვანელოთა სერიების 

ვიზუალური კომპონენტების 

ბუნების იდენტიფიკაცია, როგორც 

კულტურათაშორისი ფენომენის, 

მრავალდონიანი არტისტული ნიშნის 

და ამ იდენტიფიკაციის თანახმად, 

მისი სტრუქტურისა და 

კომპონენტთა შემადგენლობის 

განსაზღვრა. 

2) უცხო ენის კულტურების 

სახელმძღანელოებში ვიზუალური 

ფუნქციების რაოდენობის 

განსაზღვრა. 

3) იმ ფაქტორების იდენტიფიკაცია, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ 

როგორც მთლიანად არავერბალურ 

ვიზუალურ სახელმძღვანელოთა 

სერიების, ისევე მათი თითოეული 

კომპონენტის ადეკვატურ აღქმაზე. 

 

თეორია 

ვიზუალური არავერბალური 

სახელმძღვანელოები კულტურის ერთ-

ერთი ნიშანია. ის სახელმძღვანელოს ერთ-

ერთი შესაძლო ელემენტია. ჩვენ 

ვიზუალური არავერბალური სერიები 

გვესმის, როგორც სუბიექტ-ობიექტის 

სივრცითი წყობა, რომელიც ატარებს 

ვიზუალურად წარმოდგენილ არავერბალურ 

ინფორმაციას. ის არაა მხოლოდ 

ილუსტრაციების ჯამი. 

ვიზუალურ არავერბალურ სერიებს, 

როგორც ნიშანს, აქვს შემდეგი თვისებები: 
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- ვიზუალურობა; როგორც 

ვიზუალური არავერბალური სერია - 

აღიქმება მხედველობით; 

- კომუნიკაციური ბუნება - ვინაიდან 

ნიშნებს ხალხი ყოველთვის იყენებს 

კომუნიკაციური მიზნით (ამ მიზნის 

გარეშე ისინი ნიშნები არ არიან!), 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში 

ვიზუალურმა არავერბალურმა 

სერიამ შეიძლება კომუნიკაციის 

საშუალების როლი შეასრულოს; 

- სუსტი პირობითობა, რაც 

განისაზღვრება  ვიზუალურ 

არავერბალურ ნიშნებსა და რეალური 

ცხოვრების მოვლენებს შორის 

პირობითი კავშირის მაღალი დონით; 

- მამოტივირებელი ფორმა, 

დაფუძნებული რეალური ცხოვრების 

სინამდვილესთან ვიზუალურ 

მსგავსებაზე, რომელიც, თავის მხრივ, 

ნიშნის ისეთ მახასიათებლებზეა 

დამყარებული, როგორებიცაა: 

„თვითნებური“, „რეალობა-

ღირებულება-ნიშანი“ -მიმართებათა 

ტერმინებში; 

ფილოსოფიასა და ფსიქოლოგიაში აღქმა 

გაიგება, როგორც კოგნიტიური პროცესი, 

რომელშიც ხდება რეალობის ასახვა 

ობიექტების გრძნობითი  წარმოდგენის 

ფორმით [1, 2, 5 და სხვა].  

შენიშვნა: აღქმა - შუალედური დონე - 

შეგრძნებებისა და ფიქრის ზუსტი ასახვა.  

თანამედროვე ფსიქოლოგიაში 

არსებობს აღქმის ოპერაციების სამი ტიპი. 

პირველი - ობიექტის აღმოჩენის ოპერაცია, 

როდესაც ნაცნობია ობიექტის ყველაზე 

დამახასიათებელი ინფორმაციული 

თვისებები. ჩვენს შემთხვევაში, ვფიქრობთ, 

რომ ეს თვისება აკეთებს ობიექტთა 

მონახაზს, საშუალებას გვაძლევს, 

გამოვარჩიოთ შესასწავლი ობიექტი 

ფონისაგან. შემდეგ აღიარებულია, რომ 

ფერი არის კულტურისა და ცხოვრების 

სტილის დამოუკიდებელი ფენომენი. 

ფერით კოდირებულ ინფორმაციაში  

ყოველი ფერი აწოდებს აღმქმელს 

განსაზღვრულ  სიგნალს, განსაკუთრებით  

მოსალოდნელ  სიამოვნებასა ან 

უსიამოვნებაზე, რადგან ფერები მჭიდროდ  

არის დაკავშირებული ემოციებთან. 

ადამიანები მუდმივად პასუხობენ ფერით  

კოდებს და იძლევიან ფერით  სიგნალებს. 

ფერების ჰარმონიული და 

არაჰარმონიული კომბინაციაც კულტურის 

ნიშნებია.  ჰარმონიის აღქმისას ან შექმნისას  

ხალხს უნდა შეეძლოს ფერთა 

ურთიერთობასთან გამკლავება. ისინი 

არსებობენ კონცეპტუალური ფორმით და 

ვერ  გამოიხატებიან მხოლოდ  სურათებით. 

ცნობილია, რომ ფერით კოდირების 

სისტემის განსხვავებები გამოწვეულია 

ეროვნული და ეთნიკური, გეოგრაფიული 

და სხვა პირობებით.  

ბავშვის მენტალური განვითარების 

კიდევ ერთი წყარო ვერბალური ენაა. ის 

გავლენას ახდენს ადამიანის ზოგად 

განვითარებაზე, განსაკუთრებით 6-7 წლის 

ასაკში, როდესაც ვერბალური და ლოგიკური 

განვითარება იწყებს ვიზუალურ-

ფიგურული ფიქრის ჩანაცვლებას. 
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მეთოდი 

ჩვენი კვლევის მიზნების მისაღწევად 

ჩვენ გამოვიყენეთ შემდეგი მეთოდები: ამ 

საკითხთან დაკავშირებული 

ფიქოლოგიური, სემიოტიკური და 

პედაგოგიკური ლიტერატურის შესწავლა; 

ინგლისურის, როგორც უცხო ენის, 

სახელმძღვანელოების ილუსტრაციების 

შედარება; სისტემატური და 

სტრუქტურული მიდგომა ვიზუალური 

არავერბალური სახელმძღვანელოების 

სერიის ანალიზისას; მოდელირება, როგორც 

არავერბალურ ვიზუალურ 

სახელმძღვანელოთა სერიის ოპერაციასთან 

დაკავშირებული საბაზისო 

მეთოდოლოგიური პრობლემების გადაჭრის 

მეთოდი; კომუნკაციური მიდგომა, 

რომელიც დამკვირვებლის მიერ 

სახელმძღვანელოს სერიის აღქმასა და 

ვერბალური კომუნიკაციის პროცესს შორის 

კავშირებზე მიუთითებს; დიდაქტიკური 

სწავლის პროცესი, რომელიც განსაზღვრავს 

მენტალური ფუნციონირებისა და საუბრის 

წარმართვის მეთოდების წამყვან როლს; 

მოტივაციური და სხვა სფეროები 

პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში. 

 

დისკუსიები და შედეგი 

ვიზუალური არავერბალური 

სახელმძღვანელოების სერია არის ნიშანი, 

რომელიც ატარებს ენაში წინასწარ 

კოდირებულ  ინფორმაციას და თავისი 

თვისებებით  ახლოს არის სახვითი 

ხელოვნების ენასთან. ვიზუალურ 

არავერბალურ სახელმძღვანელოს აქვს 

სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს 

შინაარსობრივ და გამოხატულების 

დონეებს, სასიგნალო საშუალებებს 

(სენსორულ  სტანდარტებს).  

გამოხატულების დონე იყოფა სამ 

ქვედონედ  და ქმნის მრავალდონიანი 

სპეციფიკური სახელოვნებო ნიშნის ნაწილს. 

სტატიაში აღწერილი კვლევა 

გვაძლევს თეორიულს ბაზისს 

არავერბალური ვიზუალური ტუტორიალის 

გამოყენებისთვის, რათა გამოვიმუშაოთ და 

ვაკონტროლოთ პრაქტიკული 

მეთოდოლოგია ინგლისურენოვანი 

კულტურის სახელმძღვანელოებში 

მონაცემთა კონსტრუირებისათვის. 

არავერბალური ვიზუალური მასალა, 

როგორც სოციალური მედიის 

მემკვიდრეობა, განათლებასა და სოციალურ 

გამოცდილების განსაზღვრულობაზე 

კოდირებული ინფორმაციის ტარება, 

ასრულებს იმავე როლს, რასაც მისი  

შინაარსის სახელმძღვანელოს ფორმის მქონე 

წარმომადგენელი - რუსულენოვანი 

კულტურა. ეს არის  

მრავალგანზომილებიანი შინაარსი და 

გადმოსცემს, როგორ უნდა მივაღწიოთ 

ათასწლეულის განვითარების მიზნებს. 

ორგანიზებული არავერბალური 

ვიზუალური სახელმძღვანელოების სერია 

არის მეთოდოლოგიური ფუნქციის 

კონტროლის საშუალება ინგლისური ენის 

დაუფლებისათვის კულტურული, 

კოგნიტური, განვითარებისა და 
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საგანმანათლებლო ასპექტების 

გათვალისწინებით: 

- ვიზუალური, შემოქმედებითი 

წარმოსახვის, ვერბალური და 

ლოგიკური აზროვნების, გარე 

ქმედებების შინაგანად გარდაქმნის 

და სემიოტიკური, კომუნიკაციური 

და ესთეტიკური გზების 

იმპლემენტაციისა და განვითარების 

ფორმირების საშუალებები. 

- რუსული კულტურის ფაქტების 

დაუფლება შემეცნებითი 

ინტერესების ფორმაციის 

საშუალებებით [კოგნიტიური 

ასპექტი]; 

- ღირებულებების ფორმირების 

საშუალებები [საგანმანათლებლო 

ასპექტი]; 

- სტუდენტის, როგორც სწავლის 

სუბიექტის, ფორმირების 

კონტროლის საშუალებები, მისი 

კომპონენტების შედგენის შეძენის 

გზით, განსაკუთრებით  - 

საგანმანათლებლო-  

მმართველობითი ქმედებებებით; 

- ენის მექანიზმების მენეჯმენტის 

ინსტრუმენტის გენერაცია და 

სხვადასხვა ტიპის ვერბალური 

საკომუნიკაციო (მეტყველების) 

აქტივობებისათვის საჭირო 

უნარებისა და ენობრივი 

შესაძლებლობების დაუფლების 

საშუალებები. 

 

აღქისა და სემიოტიკების თეორიულ 

ნაშრომებზე დაფუძნებული კონტროლის 

თეორია ხაზს უსვამს Sun acceptance ZNR 

tutorial-ზე რუსული კულტურის იმიჯის 

ფორმაციის ეტაპებს და აღწერს მენეჯმენტის 

სხვადასხვა ტექნიკას თითოეული ამ ეტაპის 

წარმოდგენისათვის ვიზუალური 

არავერბალური სახელმძღვანელოების 

დონების ორგანიზაცით, ინსტალაციებითა 

და სპეციალური დავალებებით. 

წარმოჩენილია შესაძლო კავშირები 

ვერბალურ და არავერბალურ 

სახელმძღვანელოთა სერიებს შორის და 

აღწერილია მეთოდები მონაცემთა კავშირის 

ეფექტურობის გასაზრდელად. 

ჩვენი ვარაუდით, ვიზუალური 

აღქმის მოქმედებებისა და ოპერაციების 

მიზანმიმართული ფორმაციის, 

შემოქმედებითი წარმოსახვის, ვერბალური 

და ლოგიკური აზროვნების, სემანტიკური 

ქმედებებით, ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის 

დეკოდირების საშუალებით, ზოგიერთი 

სახელმძღვანელოს ავტორს შეუძლია, 

წინასწარ განსაზღვროს ვიზუალური 

არავერბალური სახელმძღვანელო სერიების 

ორგანიზება და ანბანისა და სპეციალური 

ტექნოლოგიების საშუალებით ააგოს მისი 

სტრუქტურა. 

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ვიზუალური 

არავერბალური სახელმძღანელოების 

სერიის აგებულება ინგლისურ 

ფოლკლორზეა დაფუძნებული.  ის 

საშუალებას გვაძლევს, ინგლისური 

მენტალობის სპეციფიკურ თვისებებზე 

მივიღოთ ინფორმაცია. ენის კულტურის 
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ფაქტები, რომლებიც ინგლისური 

ფოლკლორის სხვადასხვა ჟანრის 

სიმბოლური სისტემებისგან შედგება, 

ირჩევენ და ვიზუალიზაციას უკეთებენ 

ინგლისურ რეალობას. ეს პრობლემები 

სირთულეებს უქმნის ბავშვებს და მათ 

წინასწარ დაშტამპულ დისკუსიებში რთავს, 

სავარჯიშოების საშუალებით შედარებულია 

ფაქტები მშობლიურ რუსულ 

კულტურასთან. 

ჩვენ გვჯერა, რომ მათ  აქვთ  

ვიზუალის დაუფლების მენეჯმენტის 

ინსტრუმენტის ფუნქცია, რომელიც 

თამაშობს როლს პირვერკლასელის, როგორც 

საგანმანათლებლო სუბიექტების ფორმაციის 

კონტროლში. ისინი ეხმარებიან მას, 

დაეუფლოს საგანმანათლებლო აქტივობის 

ყველა შემადგენელ კომპონენტს.  

ვიზუალური არავერბალური 

ასპექტის გავლენა განსაკუთრებით 

ეფექტურია შემსწავლელის სწავლების 

პროცესში, იმ წინაპირობით, რომ 

ვიზუალური არავერბალური ასპექტი 

დამატებითი დამხმარე საშუალება უნდა 

იყოს. 

თეორია მხარს უჭერს *V-ფორმაციის 

მენეჯმენტს, როგორც პირველკლასელის 

სასწავლო მასალად გამოყენებას, რომლის 

დროსაც ის უნდა დაეუფლოს აქტივობების 

აღქმის კონტექსტს. მისი დამუშავების 

პროცესი და სავარჯიშოები - როგორც 

შედეგი - ობიექტის ვერბალური 

კომპონენტის დაუფლებაა. 

ჩვენ შევეცადეთ, დაგვემტკიცებინა 

სინკრეტული სახელოვნებო აქტივობების 

ადეკვატური მიზნები და 

ინგლისურენოვანი კულტურის 

სახელმძღვანელოს შინაარსი, რომელიც 

გამოხატავს ბავშვთა სწავლებისას 

გამოყენებულ მეთოდებში სასწავლო 

აქვტივობათა ობიექტის სტრუქტურას: 

- moიცავს მატერიალიზებულ გარე 

ქმედებას და საშუალებას გვაძლევს, 

გადავიტანოთ ისინი შიდა დონეზე; 

- ტრენინგის აქტივობის ყველა 

კომპონენტის მიღების სტიმულაციის 

საშუალება; 

- ვიზუალურ არავერბალურ 

კომპონენტთან მუშაობისას 

კოგნიტური, კომუნიკაციური, 

ესთეტიკური მოტივაციის 

საშუალება; 

- ასრულებს ღირებულების 

მინიჭებისთვის საჭირო პირობის 

როლს. 

სინკრეტული შემოქმედებითი 

კომპონენტების თვისებები - სამთავრობო 

აქტივობები - შემოქმედებითი აღქმა, თამაში 

და კრეატიული აქტივობების გამოყენება - 

სკოლის დაწყებით წლებში, აღწერილი 

მუშაობის ტექნიკა სახელმძღანელოების 

ვიზუალურ მხარესთანაა კავშირში, 

რომელსაც „მეინსტრიმული აქტივობები“ 

ეწოდება და  გავლენას ახდენენ 

პროგნოზირებად ავტორებზე; ესაა 

ვიზუალური სახელმძღვანელოების 

ორგანიზაციის პროცესის სპეციფიკური 

აქტივობების შესაძლებლობები. 

ყოველივე ეს გვეუბნება, რომ დაწყებითი 

კლასებისთვის ინგლისურენოვანი 
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კულტურის ვიზუალური 

სახელმძღვანელოების კონსრუქციის 

მეთოდოლოგიის შემუშავება დაფუძნებული 

უნდა იყოს შემდეგ პრინციპებზე: 

ვიზუალური სახელმძღვანელოების 

ორგანიზება უნდა ექვემდებარებოდეს 

ვიზუალური ტექსტების დაუფლების 

ამოცანას, გათვალისწინებული უნდა იყოს 

მიმღების  ასაკობრივი თავისებურებები.  

ვიზუალური არავერბალური 

სახელმძღვანელოების ფუნქციონირების 

მთავარი პირობა, რომელიც უნდა გახდეს 

მოდელი სახელმძღვანელოს ავტორისათვის, 

მიმღების მიერ დეკოდირებისათვის 

ოპტიმალური კოდირების სისტემის 

არჩევაა. ამისათვის კი  არავერბალური 

ვიზუალური სახელმძღვანელოების 

შინაარსის არჩევისას გათვალისწინებული 

უნდა იყოს ნორმირებული 

ფუნქციონალური მექანიზმის დონე და 

სტუდენტს უნდა მიეცეს 7 წელი მაინც, რათა  

გამოცდილება მიიღოს სოციოკულტურული   

კომპეტენციების განვითარებასა და 

გამოვლენაში. 

არავერბალური ვიზუალური 

ტუტორიალი, როგორც ინგლისურენოვანი 

კულტურის ჰომომორფული მოდელი და 

სახელოვნებო აღქმის ობიექტი, უნდა 

შეიცავდეს მის სტრუქტურაში ა) 

ინგლისური კულტურის ფაქტებს, 

შერჩეულს რუსულად მოლაპარაკე 

კულტურის დაუფლების ამოცანის 

გათვალისწინებით. ბ) ვიზუალური 

სიმბოლოების ენას (კულტურისთვის 

თანდაყოლილო მეთოდები სახელოვნებო 

ინფორმაციის კოდირებისთვის). გ) 

ხელოვნების ენაზე ქცევების გადმოცემის 

კონვენციური გზები. 

ეროვნულ სკოლებში ინგლისურენოვანი 

კულტურის მომცველი საგანმანათლებლო 

დონის ვიზუალური ტუტორიალისთვის 

ფაქტების შერჩევისას მნიშვნელოვანია 

ინგლისური და ადგილობრივი 

კულტურების მოცემულ ეტაპზე არსებული 

კავშირებისა და ურთიერთგავლენის 

გათვალისწინება. 

ექსპრესიული ვიზუალური 

არავერბალური სახელმძღვანელოები იგება 

ინგლისურენოვანი კულტურის ფაქტებსა 

და, ზოგადად, კულტურულ ფენომენებზე 

დაყრდნობით, რათა ის იყოს იმ ასაკობრივი 

დონის შესაბამისი, ვისთვისაცაა 

სახელმძღვანელო განკუთვნილი. 

იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ მისი 

ვიზუალური სპექტრი, როგორც 

კომუნიკაციის დამოუკიდებელი 

ინსტრუმენტისა, საჭიროა სტრუქტურაში 

ჩაიდოს კარგად განსაზღვრული ოპერაციები 

და აქტივობები, რომლებიც კორელაციაში 

მოვლენ ვერბალურ ტუტორიალთან, 

შესძენენ მას გარკვეულ შენატანს 

(შემადგენელი ელემენტები, ისტორია, 

სიტუაციური ლოგიკა), რომელიც 

აუცილებლად უნდა იყოს შეტანილი მის 

თითოეულ ტომში, ხოლო ფრაგმენტზე 

ორიენტირებული ელემენტის მოცულობა 

და სიგრძე  უნდა განისაზღვროს ასაკობრივი 

მონაცემით. 
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დასკვნა 

კვლევის შედეგად ჩვენ მივედით 

შემდეგ დასკვნებამდე: უპირველეს 

ყოვლისა, ვიზუალური არავერბალური 

სახელმძღვანელოების სერია ინგლისურ 

ენაში უნდა მიიჩნეოდეს ერთდონიან 

სახელოვნებო ნიშნად, რომელიც წარმოაჩენს 

ინგლისურენოვან კულტურას. ამას გარდა, 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიზუალურ 

არავერბალურ სერიაში ინფორმაციის 

შერჩევა და სტრუქტურირება მოხდეს 

სახელმძღვანელოების ავტორების მიერ 

მათი გადმოსახედიდან, ანუ 

თანმიმდევრული კოგნიტიური, 

საგამანათლებლო და სავარჯიშო 

ამოცანებით უცხო ენის სწავლების 

პროცესში და სტუდენტების ასაკის ჯგუფის 

სპეციფიკური გავლენის გათვალისწინებით, 

რაც საშუალებას მისცემს ამ სიმრავლეს 

(ნაგულისხმევია, რომ მათთან კლასში 

კორექტული ორგანიზაციები იმუშავებენ), 

რომ შეასრულოს სახელმძღვანელოებში 

დაუფლების მექანიზმის კონტროლის 

საშუალების როლი. 
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დმიტრო იენეგინი 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

ყირიმის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი.  

 

დასავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში უცხო ენების სწავლება 

(მულტილინგვური ასპექტი) 

 

აბსტრაქტი: 

 

სტატიაში აქცენტი გაკეთებულია დასავლეთ ევროპულ უნივერსიტეტებში უცხო 

ენების მულტილინგვურ კონტექსტში სწავლების გამოცდილებაზე. ავტორი ადგენს 

მიზეზებს, რომლებმაც გაზარდეს ყურადღება მულტილინგვურ გარემოში ენის 

სწავლების მიმართ. გაკეთებულია მონახაზი, თუ როგორაა შესაძლებელი 

ევროპული ქვეყნების უმაღლესი განათლების ინსტიტუციებში სტუდენტების უცხო 

ენის სწავლების გაუმჯობესება. 

 

საკვანძო სიტყვები: მულტილინგვური განათლება; უცხო ენების სწავლება;  უმაღლესი 

განათლების ინსტიტუციები.  

 

უკრაინის ეროვნული განათლების 

პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია 

ევროპისა და მსოფლიოს საგანმა-

ნათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია, რაც 

საშუალო და უმაღლესი განათლების 

გაუმჯობესებას მოითხოვს. გლობა-

ლიზაცია გვიყენებს პირობას, 

მოვამზადოთ ახალგაზრდობა  მულტი-

ეთნიკურ, მულტილინგვურ, მულტი-

კულტურულ სივრცეში საცხოვრებლად, 

ჩამოვუყალიბოთ განსხვავებული ეროვ-

ნების, კულტურებისა და მენტალი-

ტეტების ხალხთან კომუნიკაციისა და 

თანამშრომლობის უნარი. შესაბამისად, 

რეფორმის სოციოპოლიტიკური და 

ეკონომიკური პრიორიტეტები იწვევენ 

უკრაინაში საშუალო და უმაღლეს 

განათლებაში უცხო ენის სწავლების 

სისტემის მოდერნიზაციის განსაკუთ-

რებულ საჭიროებას [ანდრუშჩენკო, 2003, 

გვ. 296].   

დღესდღეობით განათლებაში 

წამყვანი იდეა არის უცხო ენების 

საშუალო და უმაღლეს განათლებაში 

სწავლება, როგორც ინტერპერსონალური 

კომუნიკაციის საშუალება, რაც 

განაპირობებს პროფესიულ არეში უცხო 

ენების ინტერპერსონალური კომუნი-

კაციის საშუალებად გამოყენების უნარს. 

უცხო ენის სწავლების მიზნების 

განსაზღვრაში, ცვლილებებთან ერთად, 

იცვლება მასწავლებელთა განათლებაც 



 

30 

 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

უცხო ენების სწავლების ორგნანიზებაც. 

ბოლო ხანებში შემუშავებული ახალი 

საგანმანათლებლო სტანდარტები, ახალი 

კურიკულუმები და პროგრამები იქმნება, 

რათა უზრუნველყონ თანამედროვე 

კომუნიკაციური მიზნის ასრულება და 

გვთავაზობენ ახალ სახელმძღვანე-

ლოებსა და სასწავლო მეთოდებს. თუმცა, 

სამწუხაროდ, ახალგაზრდა მოქალაქეთა 

უცხო ენის ცოდნის დონე არ არის 

საკმარისი. 

უკანასკნელ ხანებში უცხო ენის 

სწავლება მრავალი მეცნიერის 

ყურადღების საგანი გახდა, მათ შორის 

გამოვყოფდით ვ. ჰამანიუკის  

(გერმანიაში უცხო ენის სწავლების 

ანალიზი), პ. გრიშკოვას  (უცხო ენის 

სწავლება უკრაინაში), ლ. ჰალპის  

(უნგრეთის საშუალო სკოლებში უცხო 

ენის სწავლების განვითარება), ა. 

ლაზარენკოს  (გაერთიანებული სამეფოს 

უნივერსიტეტებში უცხო ენის სწავლების 

განვითარება), ო. მაქსიმენკოს 

(დასავლეთ ევროპაში უმაღლეს 

განათლებაში ენის სწალვების 

ორგანიზება), მ. პარხომენჩუკის  

(მულტილინგვურობა, როგორც გერმა-

ნიის დაწყებით სკოლებში უცხო ენების 

სწავლების პერსპექტივა), მ. თადეევის 

(ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში თამედროვე 

სკოლებში უცხო ენის სწავლების 

განვითარება) და სხვა მკვლევრების 

ნაშრომებს. 

ღირს კიდევ ერთი უცხოური 

გამოცდილების გაზიარება ენებისა 

სწავლებისა და სწავლის სფეროში 

ევროპის ტერიტორიაზე უკრაინის 

სტრატეგიული ევროპული არჩევანის 

კუთხით - რათა შევქმნათ სტრატეგიული 

ტაქტიკა და გადაწყვეტილებები სკოლის 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო დონეზე 

ენის სწავლების ხარისხის დასადგენად. 

სტატიის მიზანია, გააანალიზოს 

დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 

მულტილინგვურ კონტექსტში უმაღ-

ლესი განათლების სისტემაში ენის 

სწავლების ამჟამინდელი პრაქტიკა. 

კვლევა გვაჩვენებს, რომ ევროპული 

ქვეყნების გაერთიანებამ, ერთიანი 

ბაზრის შექმნამ, ინდუსტრის 

გაფართოებამ და  საერთაშორისოდ 

ქცევამ,  ევროპაში მობილობამ და 

მულტილინგვურობამ გამოიწვია უცხო 

ენების სწავლისადმი ინტერესის 

მკვეთრი ზრდა, როგორც მულტი-

ლინგვურ ტერიტორიაზე კომუნიკაციისა 

და ურთიერთობის საშუალებისადმი. 

თანამედროვე ახალგაზრდობა ორიენ-

ტირებულია გლობალიზებულ 

სოციალურ-პოლიტიკურ სივრცეში 

ცხოვრებაზე, რაც ზრდის უცხო ენების 

სწავლის მნიშვნელობას, რადგან მათ 

თავი კომფორტულად უნდა იგრძნონ 

მულტილინგვურ გარემოში. იზრდება 

საჭიროება, რომ ახალგაზრდები 

აღვზარდოთ ერთიანობის გრძნობის 

მქონე, გახსნილ, მშვიდობისყვარე, 

ტოლერანტულ ადამიანებად, რომ-

ლებსაც აინტერესებთ და პატივს სცემენ 

სხვა ერების კულტურასა და ენებს. სხვა 

კულტურათა და ენათა გაგების 

საჭიროება ერთ-ერთი იმ 
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პრობლემათაგანია, რომელთა გადაწყ-

ვეტაში მონაწილეობის მიღებაც სკოლებს 

აქტიურად უნდათ.  ერთი მხრივ, ენა 

არის ინსტრუმენტი - საშუალება, რომ 

გადავცეთ იდეები და ინფორმაცია. 

მეორე მხრივ, ის აღიარებულია, როგორც 

პიროვნების აღმქმელობითი და 

გამომხატველობითი ინტელექტუალური 

განვითარების ნაწილი, კომპონენტი 

პროფესიული კომპეტენციისა, როგორც 

სამუშაო ბაზარზე მულტილინგვური 

მეტოქეობის ბაზისი, რადგან 

მულტიფენომენი აკავშირებს ხალხს, 

საზოგადოებებს და ეროვნულ 

კულტურებს [ვილიამსი, 2012, გვ. 61].  

კვლევა მიუთითებს, რომ ენის 

სკოლები და კურსები ხშირად 

დაფუძნებულია უცხო ენის სწავლების 

ინსტრუმენტალურ მეთოდზე, რათა 

დაკმაყოფილდეს სტუდენტთა 

საჭიროება, როდესაც უნივერსიტეტებსა 

და კოლეჯებში უცხო ენათა 

დეპარტამენტი  ყურადღებას ამახვილებს 

კორელაციის საკითხზე (კავშირი ენასა 

და კულტურას შორის, კოგნიტიური 

ასპექტები, ისტორიული პირობები 

საჭიროა სხვა კულტურებს 

კულტურული ცოდნის და ენობრივი 

კომპეტენციების საკმარისად ღრმა 

დონეზე გასაგებად) [ვილიამსი, 2012, გვ. 

61]. 

უმაღლესი განათლებისას უცხო 

ენების სწავლების სპეციფიკურობა ისაა, 

რომ ყველა სტუდენტი აგრძელებს უცხო 

ენების სწავლას, მაშინ, როდესაც 

სკოლაში უკვე ნასწავლი აქვთ. 

შესაბამისად, პოსტსაშუალო განათლების 

მთავარი ამოცანაა, ერთი მხრივ, უცხო 

ენის პროფესიული მიმართულებით 

სწავლება, და, მეორე მხრივ, 

სტუდენტების უცხო ენის კომპეტენციის 

გაუმჯობესება, უცხო ენაში მათი 

გაწაფულობის რეალური ზრდა. 

ევროკომისიის ხედვის თანახმად, 

დასავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში 

სასწავლებლად  ყველაზე ხშირად 

შეთავაზებული ენებია: ინგლისური, 

ფრანგული, გერმანული და ესპანური. 

სტუდენტთა 89% სწავლობს ინგლისურს, 

32% - ფრანგულს, 18% - გერმანულს, 8% - 

ესპანურს. [ევროსტატი, 2010]. სიტუაცია 

მსგავსია უკრაინის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში. უნდა აღინიშნოს, 

რომ გერმანულის, ფრანგულისა და 

ესპანურის შემსწავლელი სტუდენტების 

რიცხვი მკვეთრად იკლებს. 

დღესდღეობით ევროპაში „უცხოური 

ენის“ სწავლების კურსი კომუნი-

კაციურია - მულტილინგვური საკით-

ხების ხაზგასმაზე ორიენტირებული და 

ამ მოდელზე დაფუძნებული. აქ ჩვენ 

შევხვდებით აქტიურად განვითარებად 

დისტანციური სწავლების სისტემას და 

ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექ-

ნოლოგიების გამოყენებას. ევროკავშირის 

ქვეყნების უმეტესობაში სკოლის სხვა 

საგნების სწავლა დაყრდობილია უცხო 

ენაზე, რაც ქმნის იმერსიაში ჩართვის 

პრაქტიკას. არსებობს სპეციალური 

ქსელი „ევროკლიკი“ ("Euroclic"), 

რომელშიც ჩართულები არიან 

მასწავლებლები და სხვა დაინ-

ტერესებული მხარეები საგანთა უცხო 

ენაზე სწავლის მიმართულების 
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გასაფართოებლად. ქსელი რეგულარად 

აქვეყნებს საინფორმაციო წერილებს, მისი 

ვებგვერდი გვთავაზობს მასალათა ბანკს 

და მასწავლებელთა კომუნიკაციის 

შესაძლებლობას. ევროკომისიას, ასევე, 

აქვს ვებგვერდი, რომლის მიზანიცაა ამ 

სფეროში ინფორმაციის გავრცელება და 

მიმოცვლა. 

ეროპის ქვეყანათა უმრავლესობაში 

უცხო ენები ისწავლება, როგორც 

ფილოლოგიის დეპარტამენტის 

სპეციალიზებული კურსი  უცხო ენის 

სპეციალისტის ხარისხის სერტიფიკატის 

მისაღებად. კურსი 4-5  წელი გრძელდება, 

კურიკულუმი შეიცავს ენის, 

ლიტერატურისა და ამ ენაზე 

მოლაპარაკეთა კულტურული თავისებუ-

რებების შესწავლას. მინიმუმ 2 წელი 

სტუდენტებმა უნდა ისწავლონ უცხო ენა 

და ამ ენაზე მოლაპარაკეთა კულტურა. 

სასწავლო ენათა არჩევანი სკოლასთან 

შედარებით ფართოა და ქვეყნების და 

უნივერსიტეტების მიხედვით, სტუ-

დენტებს სთავაზობენ ფრანგულს, 

გერმანულს, იტალიურს, პორტუ-

გალიურს, ჰოლანდიურს, დანიურს 

(ყველაზე პოპულარული ენები 

ევროპაში) და სხვა ენებს. მკვლევრები 

აღნიშნავენ, რომ ესპანელი სტუდენტები 

ხშირად სერიოზულ თეორიულ 

განათლებას იღებენ, თუმცა მათი 

პრაქტიკული უნარები უცხო ენაში არაა 

საკმარისი [პალაციოსი, 2002, გვ. 165].  

კვლევები აჩვენებს, რომ საგანი 

„უცხო ენა“ არაა სვალდებულო 

დასავლეთ ევროპის ყველა უნივერ-

სიტეტში. ბევრ უმაღლესში, სადაც ეს 

კურსი კურიკულუმის სავალდებულო 

ნაწილია, ის ინგლისური ენის 

სწავლებასა და სწავლას ეხება, ხოლო 

სხვა უცხო ენები იგნორირებულია. 

მაგალითად, ესპანეთში სტუდენტები 

გადიან ინგლისურს ან როგორც 

სავალდებულო კურსს, ან არჩევით 

დისციპლინას ხარისხის ასაღებად 

პედაგოგიკაში (ძირითადი განათლება), 

ეკონომიკის სამართალში, ინჟინერიაში, 

ფიზიკაში, ქიმიაში, ფარმაცევტიკაში. 

ინგლისურის სპეციალური მიზნე-

ბისთვის სწავლა (ESP) საკმაოდ 

ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ 

ევროპაში, მაგრამ მკვლევრები 

ვარაუდობენ, რომ სტუდენტების 

ინტერესებისა და საჭიროებების 

ეფექტური გათვალისწინების მიმარ-

თულებით ბევრია გასაკეთებელი. 

თუმცა, ეს ეხება მხოლოდ ინგლისურს, 

რადგან სხვა ენები არაა შეთავაზებული 

სავალდებულო კურსად ან არჩევით 

დისციპლინად. 

ეს პრობლემა ტიპურია უკრა-

ინისათვის და დებატებისა და კამათის 

საგანს წარმოადგენს. თუმცა „უცხო ენა“ 

უმაღლესი განათლების კურიკულუმის 

სავალდებულო ნაწილია, ამ დის-

ციპლინისთვის გამოყოფილი საათები 

იკლებს დამოუკიდებლად შემსწავლელი 

სტუდენტების რიცხვის ზრდასთან 

ერთად. თუმცა, ენების სწავლების 

ისტორიამ დაამტკიცა, რომ უცხო ენის 

შესწავლა ყველაზე ეფექტურია 

ინდივიდუალური ან ჯგუფური 

ტრენინგის სესიების დროს, მასწავ-

ლებელთან რეალური კონტაქტისას. 
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გარდა ფილოლოგიისა, უცხო ენები 

ძირითადად ისწავლება იმ 

ფაკულტეტებზე, სადაც მთარგმნელებს 

ამზადებენ. ამ სკოლების სტუდენტები 

სპეციალიზდებიან მინიმუმ 2 უცხო 

ენაში, რომელთაგანაც ერთი ძირითადია. 

ექსპერტების აზრით, ამ ფაკულტეტების 

კურიკულუმი უფრო პრაქტიკაზე 

ორიენტირებულია, ვიდრე ფილო-

ლოგიის ფაკულტეტების მიერ 

შემოთავაზებული. 

ბოლო წლებში იყო მცდელობები, 

ახალი საუნივერსიტეტო კურსების 

შეთავაზებისას, დაეწყვილებინათ ენების 

სწავლება სამეცნიერო, ეკონომიკურ, 

სამართლებრივ განათლებასთან. თუმცა, 

ასეთი მცდელობები აქამდე დიდად 

წარმატებულები არ აღმოჩნდა. 

უნივერსიტეტებში, ასევე, მუშაობენ 

ენის ცენტრები. ენის ცენტრები, ან, 

როგორც მათ ეძახიან - ინსტიტუციები - 

სთავაზობენ უცხო ენების სწავლებას 

უნივერსისტეტების სტუდენტებს, 

ფაკულტეტის წევრებსა და 

თანამშრომლებს. 

ევროპულ ქვეყნებში უმაღლეს 

განათლებაში უცხო ენების სწავლისა და 

სწავლების გამოცდილების შესწავლა 

გვაჩვენებს, რომ განსხვავებები, 

ძირითადად, კურსების სიგრძესა და 

სპეციალობების დასახელებაშია. 

ინგლისსა და უელსში ბაკალავრიატის 

კურიკულუმი 3 წელი გრძელდება. იმავე 

რაოდენობის წლებია საჭირო დანიაში. 

საფრანგეთში უმაღლესი განათლების 

პოლიტიკა ორციკლიანია. პირველი 

ციკლის ბოლოს სტუდენტები იღებენ 

ზოგადად უნივერსიტეტში სწავლის 

დიპლომს (Diploma of General University 

Studies), ამის შემდეგ კი სტუდენტებს 

შეუძლიათ ისწავლონ კიდევ 1 წელი 

ბაკალავრის ეკვივალენტი დიპლომის 

(ლიცენზიის) ასაღებად. საფრანგეთში, 

უცხო ენებში საგანმანათლებლო 

ხარისხის ტრადიციული კურიკულუმის 

დამატებით, სტუდენტებს შეუძლიათ 

გაიარონ სპეციალური ენის კურსები, 

რომლებიც აწყვილებენ  ორ უცხო ენას 

ეკონომიკასთან, ტურიზმთან, პოლი-

ტიკურ მეცნიერებებთან, იურისპრუ-

დენციასთან და ა.შ. პორტუგალიაში 

ლინგვისტიკის ბაკალავრის  ხარისხის 

მისაღებად სწავლა 4 წელი გრძელდება 

და მთავრდება ორი ენის დიპლომით - 

ინგლისურის და რომელიმე სხვა უცხო 

ენისა, ყველაზე ხშირად - გერმანულის ან 

ფრანგულისა. სტუდენტებმა, რომელთაც 

უცხო ენის სწავლება უნდათ, უნდა 

გაიარონ მასწავლებელთა  სპეციალური 

პროფესიული ტრენინგი. ნიდერ-

ლანდებში პროგრამა 4 წელი გრძელდება. 

გერმანიაშიც სწავლა ოთხწლიანია და 

მთავრდება ან მაგისტრის დიპლომით, ან 

სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარებით 

(ბაკალავრის ხარისხის ეკვივალენტური 

ხარისხი არ არსებობს). კურიკულუმი 

დაყოფილია „საბაზისო“ და „ძირითად“ 

ეტაპებად. მსგავსი სისტემაა უნგრეთშიც. 

ევრპული საგანმანათლებლო 

სივრცის შექმნის დავალებამ გაზარდა 

მულტილინგვურ ევროპულ კონტექსტში 

უცხო ენების განათლების პრობ-

ლემისადმი ყურადღება. მისი 

რეალიზაციის პრაქტიკა უმაღლეს 
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განათლებაში აღიარებულია, როგორც 

არადამაკმაყოფილებელი. ის ფაქტი, რომ 

მისი იმპლემენტაცია ძირითადად 

ლინგვისტების ტრენინგთანაა დაკავ-

შირებული, ვერ ასრულებს სტუდენ-

ტების და, ზოგადად, საზოგადოების 

საჭიროებებს. უცხო ენების სწავლების 

ევროპელი ექსპერტები და მკვლევრები 

მიიჩნევენ, რომ არსებული 

სოციოპოლიტიკური და ეკონომიკური 

ფაქტორები ითხოვენ პროგრამისგან 

ისეთი ზომების მიღებას, რომლებიც 

რეალური მულტილინგვური და 

მულტიკულტურული ევროპის 

პრომოციას გააკეთებენ, რაშიც 

მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ 

უმაღლესი განათლების დაწესე-

ბულებებმა უცხო ენების სტუდენ-

ტთათვის უკეთ სწავლების გზით. 

[ვილიამსი, 2012, გვ. 61].  

 

ასეთი პროგრამა უნდა გულისხმობდეს: 

- მოქნილი კურიკულუმის შექმნას, 

რომელიც საშუალებას მისცემს 

სტუდენტს, სპეციალიზაცია 

გაიაროს ერთ ან ორ უცხო ენაში 

ტექნიკურ, ეკონომიკურ ან 

სამართლებრივ სპეციალობასთან 

კომბინაციაში. ასე რომ, უნდა 

მოვახდინოთ კონცენტრაცია 

ორმაგი სპეციალიზაციის დიპ-

ლომების შექმნაზე (უცხო ენა + 

ეკონომიკა / + სამართალი/ + 

მედიცინა / + პოლიტიკური 

მეცნიერებები და ა.შ.); 

- უცხო ენის ცოდნის პრაქტიკული 

სარგებლობის ხაზგასმას, სტუ-

დენტებისა და საზოგადოების 

საჭიროებების იდენტიფიკაციას. 

არსებობს ანალიზი, ტრენინიგების 

პროგრამებში ძლიერი და სუსტი 

მხარეების დადგენის სასწრაფო 

საჭიროება, რათა შემუშავდეს მათი 

გაუმჯობესების გზები. საჭიროა 

ტრენინგისა და განათლების 

ხარისხის კონტროლის გაზრდა, 

რადგან საერთო ევროპული 

უმაღლესი განათლების სივრცის 

შექმნა მოითხოვს საგანმანათ-

ლებლო კურსების ცვლილებების 

მუდმივ მხარდაჭერას და 

ზედამხედველობას; 

- უცხო ენის, მინიმუმ, როგორც 

არჩევით სასწავლო კურსად 

შეთავაზებას; 

- საშუალო განათლების დაწესე-

ბულებების შემდგომ, მთელი 

ცხოვრების განმავლობაში, უცხო 

ენის სწავლის პროცესის 

გათვალისწინებას (მათ შორის 

უმაღლესი განათლების დაწესე-

ბულებებში)  მნიშვნელოვანი 

როლი აქვს ცხოვრების 

განმავლობაში სწავლის სისტემაში 

და მიმზიდველ შესაძლებლობებს 

გვთავაზობს ენების შესწავლის 

სფეროში; 

- სპეციალური მიზნებით ენის 

სწავლების მნიშვნელობის გაზ-

რდას, სტუდენტების პირობებისა 

და საჭიროებების გათვალის-

წინებით; 

- უცხო ენების თვითშესწავლის 

განვითარებასა და მხარდაჭერას; 
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- სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

დონისთვის შესაფერისი 

სატრენინგო მასალების შექმნას. 

მნიშვნელოვანია ახალი 

ტექნოლოგიური რესურსების 

მოზიდვა (ინტერნეტქსელით 

დისტანციური განათლების 

პროგრამები). ყოველ უმაღლესი 

განათლების დაწესებულებას უნდა 

ჰქონდეს თანამედროვედ 

აღჭურვილი რესურსცენტრები და 

ინდივიდუალური სწავლის 

ცენტრები. სხვა აქტივობები, 

რომლებითაც კლასგარეშე სწავლის 

წახალისებაა შესაძლებელი, არის 

მრგვალი მაგიდები და სემინარები 

იმ ხალხის კულტურის შესახებ, 

ვისი ენაც ისწავლება, 

წიგნების/მუსიკის პრეზენტაცია, 

ფილმების ჩვენება მათზე 

დისკუსიებითურთ, უცხო ენის 

კლუბების ორგანიზაცია, ლექ-

ციები, უცხო ენების გამოფენები და 

ა.შ. სტუდენტები პირდაპირ უდნა 

იყვნენ ჩართულები მსგავს 

აქტივობებში. ისინი უნდა იყვნენ 

ნამდვილი ორგანიზატორები, 

რომლებსაც მასწავლებლები დაეხ-

მარებიან; 

- მასწავლებლებლის ტრენინგს, 

რომლებიც  სასწავლო გარემოს 

შეცვლიან ისე, რომ ის შეიცავდეს 

ახალ ტექნოლოგიებს, განათლების 

პროცესის ცვლილებას, თეორიულ 

და პრაქტიკულ ინოვაციებს და 

სწავლების ახალი მიდგომებისა და 

მეთოდების იმპლემენტაციას; 

- კონკურენტულ მულტილინგვურ 

ტრენინგს უცხო ენის იმ 

მასწავლებელთათვის, რომლებიც 

მზად არიან მინიმუმ ორი უცხო ენა 

მაინც ასწავლონ. ერთი მხრივ, 

ევროპული უნივერსიტეტებისთვის 

ეს ტრადიციულია, მეორე მხრივ - 

ეს სუბიექტური პირობაა სამუშაო 

ბაზარზე სპეციალისტების დასაქ-

მებისთვის; 

- იმის უზრუნელყოფას, რომ 

მასწავლებლები მიმოცვლიან 

პროგრამებს. არსებობს განსაკუთ-

რებული საჭიროება, რომ 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

დონეზე მასწავლებლებს შორის 

შეიქმნას ახლო კავშირები. 

გაცვლითი პროგრამები უნდა იყოს 

ადეკვატურად დაფინანსებული. ამ 

აქტივობას გამოადგებოდა ისეთი 

ინტერნაციონალური ორგანიზა-

ციების მხარდაჭერა, როგორებიცაა: 

„ფრანგული ალიანსი“ (French 

Alliance), „ბრიტანული საბჭო“ 

(British Council), „გოეთეს 

ინსტიტუტი“ (Goethe Institute)  და 

ა.შ. მნიშვნელოვანია, რომ 

კონკრეტული ქმედებები შეას-

რულოს ევროკავშირმა და მიხედოს 

შემდეგ სფეროებს: ფინანსურ 

მხარდაჭერას, განრიგის/ცხრილის 

შემუშავებას, მასწავლებელთა 

ტრენინგის პროგრამებს,  საგან-

მანათლებლო რესურსების შემუ-

შავებას და სხვა. ეს აქტივობები 

უნდა ხორციელდებოდეს რეგუ-

ლარულად და თანმიმდევრულად,  
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რასაც სპეციალური შედეგები 

ექნება. ევროკავშირის ზედამ-

ხედველობის ქვეშ ჩატარებული 

პროექტები ხაზს უსვამენ, რომ 

მასწავლებლები სხვადასხვა 

ქვეყნიდან უნდა იყვნენ ევროპულ 

ინიციატივებსა და პროექტებზე 

კარგად ინფორმირებულები და 

უნდა შეეძლოთ მათში 

ჩართულებად და პროცესის 

სუბიექტებად იგრძნონ თავი; 

- საგანმანათლებლო მასალები 

საშუალებას უნდა აძლევდეს 

სტუდენტებს, ისწავლონ სხვა 

საგნები უცხო ენაზე დაწერილი 

სახელმძღვანელოების გამოყე-

ნებით; 

- საჭიროა ისეთი კვლევებისა და 

საპილოტე პროგრამების ჩატარება, 

რომელთა შდეგებიც 

გათვალისწინებული უნდა იყოს  

ეროვნული და ეთნიკური 

პოლიტიკის ფორმულირებისას 

(თითოეულ ქვეყანაში); 

- ყოველგვარი ინოვაცია ნათლად 

უნდა იყოს განხილული და 

დაფინანსებული, დისკუსია უნდა 

შეიცავდეს სტუდენტებს, 

მასწავლებლებს, საზოგადოების 

წევრებს, განათლების 

სპეციალისტებს - ყველამ უნდა 

მიიღოს მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია [Williams, 2012, p. 61].  

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების 

უნივერსიტეტებში სწავლის გამოც-

დილება გვავარაუდებინებს, რომ 

ევროპის ინსტიტუციებს და ევროკავშირს 

აქვთ რეალური ინტერესი 

მულტილინგვურ კონტექსტში უცხო 

ენის განათლების მიმართ. თუმცა 

უმაღლეს განათლებაში ჯერ არ ყოფილა 

ფუნდამენტური ცვლილებები ევროპაში 

უცხო ენის ტრენინგის ხარისხში. მაგრამ 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები შესამ-

ჩნევია ორმაგი სპეციალიზაციის 

საგანმანათლებლო ხარისხის იმპლე-

მენტაციის პროექტებში, საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებებში ენის სწავლის 

მრავალმხრივ შესაძლებლობებში. თუმცა 

არსებობს პრობლემები, რომლებიც 

საფრთხეს უქნიან ლინგვისტურ 

მრავალფეროვნებას უმაღლეს 

განათლებაში ინგლისურის, როგორც 

უცხო ენის, სიჭარბით გავრცელების 

გამო. ამ პრობლემის გადაწყვეტა 

შეიძლება ისეთი პროგრამების შექმნით, 

რომლებიც უცხო ენების სწავლებას 

რეალურად მულტილინგვურს გახდის. 

 

 

 

წყაროები:  

 

1. Reform Strategy for Education in Ukraine: Educational Policy Recommendations / [ed. B. 

Andruschenko]. - K.K. I. C, 2003. - 296 p.  



 

37 

 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

2. Language: New Perspectives on Language in Education/ The EUNOM Report /G.Williams. – 2012. 

– 61 p. –http://eunom.uoc.edu.  

3. Eurostat, Education statistics, Statistics in Focus 49/2010/http://epp.eurostat.ec.europ 

a.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF- 10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF  

4. Hamanyuk A. Theory and practice of foreign language education in Germany in the context of 

Europeanintegration processes): dis. Dr. ped. sciences: 13.00.01 / VA Hamanyuk. - Kiev, 2013. 

- 498 p.  

5. Ignacio M. Palacios Foreign Language Teaching in Tertiary Education: A European Perspective// 

CAUCE, Revista de Filologнa y suDidбctica, n" 25, 2002. – pбgs. 165-184.:  

http://cvc.cervantes.e s/literatura/cauce/pdf /cauce25/cauce25_10.pdf. 

 



 

38 
 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

 

 

ლიუდმილა გლუხოვა 

ლექტორი, დოქტორანტი, ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტი  

დნეპროპეტროვსკის ოლეს ჰონჩარის ეროვნული უნივერსიტეტი 

 

მულტილინგვური განათლების ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე ევროპულ 

უნივერსიტეტებში  

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე კვლევის მიზანია ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში მულტილინგვიზმის 

განხორციელების შესწავლა. სტატიის პირველ ნაწილში განმარტებულია ისეთი ცნებები, 

როგორებიცაა გლობალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია, მულტინგვიზმი და განათლების 

მართვა. სტატიაში ასევე განხილულია მულტილინგვიზმის განხორციელების 

თავისებურებები ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში, რომლებიც შეირჩა Times Higher 

Education -ის მიერ შემუშავებული რანჟირების საფუძველზე. კვლევა ჩატარდა უმაღლესი 

სასწავლებლების ოფიციალური ვებ-გვერდებიდან მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის 

საფუძველზე. კვლევის მიზნების მიღწევისათვის გამოყენებული იყო რამდენიმე 

მეცნიერული მეთოდი. მულტილინგვიზმის განხორციელების თავისებურებების ანალიზის 

დროს გათვალისწინებული იყო რამდენიმე კრიტერიუმი, როგორებიცაა სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის აკადემიური მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

პრინციპები,  უცხოური ენის შესწავლის შესაძლებლობები, და უცხოურ ენებში მუდმივი 

კურსების არსებობა. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მულტილინგვიზმი ეფექტურად 

ხორციელდება ევროპის იმ უმაღლეს სასწავლებლებში, რომლებიც მონაწილეობდნენ 

კვლევაში.  

 

საკვანძო სიტყვები: გლობალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია, მულტილინგვიზმი, განათლების 

მართვა.  

 

შესავალი 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 

თანამედროვე საზოგადოებაში გაცილებით 

კონკურენტუნარიანები არიან ის ადამი-

ანები, რომლებიც ფლობენ უცხოურ ენებს. 

მათ შეუძლიათ მოგზაურობა სხვადასხვა 

ქვეყანაში ენობრივი ბარიერის გარეშე და 

მათ აქვთ მაღალანაზღაურებადი და 

პრესტიჟული სამსახურის მიღების მეტი 

შესაძლებლობა.  

თანამედროვე კვლევების თანახმად, 

მულტილინგვიზმი საკმაოდ ფართოდ 
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გავრცელებული ფენომენია, რადგან 

მსოფლიოს მოსახლეობის 75%-მა მაინც 

იცის ორი ან სამი ენა [5]. მსოფლიოს 

ქვეყნების დაახლოებით 25 %-ში მინიმუმ 

ორი სახელმწიფო ენა არსებობს; ზოგიერთ 

ქვეყანაში კი სამი ან უფრო მეტი 

სახელმწიფო ენაა.  

ყველა ზემოთაღნიშნული ფაქტორი 

გავლენას იქონიებს უმაღლესი 

განათლების სისტემაზე, რადგანაც ცოდნა 

და უნარები, რომლებიც მოსწავლეებმა 

უნდა შეიძინონ უნივერსიტეტებში, უნდა 

შეესაბამებოდეს თანამედროვე სპეცია-

ლისტის მოთხოვნებს. ამიტომაც, ძალიან 

მნიშვნელოვანია თანამედროვე ევროპულ 

უნივერსიტეტებში მულტილინგვური 

განათლების პრინციპების განხორციე-

ლების პროცესის შესწავლა და 

გაანალიზება.  

 

თეორია 

უმაღლეს განათლებას უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ და 

საზოგადოებრივ განვითარებაში. საუკუ-

ნეების განმავლობაში უმაღლესი 

განათლება თამაშობდა უმნიშვნელოვანეს 

როლს ქვეყნების ინდუსტრიულ 

განვითარებაში. განვითარებადი ქვეყნები 

კი მუდმივად არიან უმაღლესი 

განათლების ტრანსფორმირების მცდე-

ლობაში, რათა მან შეძლოს ქვეყნის 

განვითარების ხელშეწყობა [3; გვ. 161].  

 

დღეისთვისაც ცალკეული ინდივიდუ-

ალებისთვის უმაღლესი განათლება კვლავ 

წარმოადგენს წარმატებული კარიერისა და 

ცხოვრების საფუძველს. ქვეყნებისთვის კი 

უმაღლესი განთლება იძლევა 

გლობალიზაციის გამოწვევებთან გამკ-

ლავების შესაძლებლობას.  

ცნება გლობალიზაცია არის 

საერთაშორისო სისტემა, რომელიც დიდ 

გავლენას ახდენს ქვეყნებისა და 

საზოგადოების ფორმირებაზე. ეს არის 

მსოფლიოს კულტურებს, პოლიტიკას, 

ბიზნესსა და ინტელექტუალურ 

ელემენტებს შორის ინტერაქციისა და 

ინტეგრაციის პროცესი. დღესათვის, 

ცოდნის ფლობა და ამ ცოდნის გამოყენება 

უმნიშვნელოვანესია პიროვნული და 

საზოგადოებრივი განვითარებისთვის. 

ასევე, კვალიფიციური და გლობალურად 

მოაზროვნე სამუშაო ძალა მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ნებისმიერი ორგანიზაციის 

კონკურენტუნარიანობის ხარისხს. დღე-

ვანდელ საზოგადოებაში წარუმატებელი 

იქნება ნებისმიერი ორგანიზაცია, 

რომელიც ვერ შეძლებს კრეატიულ და 

გლობალურ დონეზე კონკურენტუნარიანი 

თანამშრომლების მოზიდვასა და 

შენარჩუნებას. ასეთი კონკურენტუნარიანი 

ინდივიდების შექმნა კი შეუძლიათ 

უმაღლესი განათლების დაწესებულებებს 

[14].  

გლობალიზაციისგან განსხვავევით, 

ინტერნაციონალიზაციის ფოკუსს 

წარმოადგენს ინდივიდების, ჯგუფებისა 
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და სოციალური ინსტიტუტების 

გამიზნული ქმედებები საკუთარი ქვეყნის 

საზღვრებს მიღმა და სოციალური, 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულ-

ტურული სარგებლის ძიება [2; გვ. 9-10].   

უმაღლესი განათლების კონტექსტში 

ჯიმ ნაითი ინტერნაციონალიზაციას 

განსაზღვრავს, როგორც ტრანსნაცი-

ონალური ელემენტების ინტეგრირებას 

სკოლის შემდგომი განათლების მიზნებში, 

ფუნქციებსა და მიწოდებაში [1].  ეს 

ნიშნავს, რომ უმაღლესი სასწავლებლები 

ერთვებიან საერთაშორისო პროცესში, 

მაშინ, როდესაც ცვლიან საკუთარ მიზნებს 

საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვის, 

საერთაშორისო პროგრამების შექმნისა და 

განხორციელების, საერთაშორისო დონეზე 

კონკურენტუნარიანი პროგრამული ელე-

მენტების შემოღებისა და მოზიდვისა და 

დაფინანსების რესტრუქტურიზაციისა და 

თანამშრომლების მოზიდვისა და შე-

ნარჩუნების მიზნით [2; გვ.10].  

გლობალიზაციისა და ინტერნა-

ციონალიზაციის შედეგად, მსოფლიო 

გახდა უფრო მეტად ურთიერთ-

დაკავშირებული. ეს კავშირები 

ძირითადად ეკონომიკური ხასიათისაა, 

თუმცა ამას აქვს პოლიტიკური, 

სოციალური და კულტურული გავლენა 

ყველა ერზე. კავშირეების მახასიათებლებს 

დიდი მნიშვნელობა არ აქვს - მთავარია, 

ერთი რამ, რაც ყველას აერთიაებს - 

უცხოური ენების ცოდნა. ეს ის საკითხია, 

სადაც მულტილინგვიზმი ხდება 

მნიშვნელოვანი.  

მულტილინგვიზმის ფენომენი 

თანამედროვე ევროპის ერთ-ერთ 

აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ან კონცეპტს არ 

აქვს დიდი ისტორია, ის უფრო და უფრო 

ხშირად და ფართოდ გამოიყენება 

უმაღლეს განათლებაში. გარდა ამისა, 

არსებობს რამდენიმე ნაშრომი, სადაც 

ახსნილია ამ ცნების სემანტიკური 

სტრუქტურა და თავისებურებები.  

მულტილინგვიზმის შესახებ 

სხვადასხვა ნაშრომის საფუძველზე [1], [5], 

[9], ეს არის საკმაოდ რთული ფენომენი, 

რომლის მარტივად ახსნა რთულია. 

მუხედავად ამისა, მისი ძირითადი 

პრინციპები შეიძლება აიხსნას ორნაირად:  

1. ერთი მხრივ, მულტილინგვიზმი 

გაგებულია როგორც ინდივიდის ან 

ადამიანების ჯგუფის ერთზე მეტ ენაზე 

საუბრის და მისი ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში გამოყენების უნარი.  

2. მეორეს მხრივ, ცნება 

მულტილინგვიზმი გამოიყენება ერთ 

კონკრეტულ გეოგრაფიულ ან გეო-

პოლიტიკურ ტერიტორიაზე სხვადასხვა 

ლინგვისტური ჯგუფების მშვიდობიანი 

თანაარსებობის აღწერისთვის.  

მოცემულ კვლევაში გათვალისწ-

ინებულია ორივე განმარტება.  

 უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოური 

ენების ცოდნა ევროპელი ხალხის მიერ 

აღიქმება, როგორც ახალი მოსაზრებებისა 
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და კულტურების შესწავლისა და 

თვალსაწიერის გაფართოების შესაძლებ-

ლობად, საკუთარი მშობლიური ენის 

ცოდნის გაუმჯობესებისა და სასურველ 

ევროპულ ქვეყანაში მომავალი სამუშაო 

ადგილის შერჩევისა საშუალება [6] [7].   

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზემოთ 

აღნიშნული იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია 

ე.წ. მულტილინგვიზმის ევროპული 

უნივერსიტეტების ქსელისთვის (EUNoM), 

რომელიც შეიქმნა შემდეგი მიზნით: 

„უნივერსიტეტების მდგრადი ქსელის“ 

შექმნა, რომლის თითოეულ წევრს ექნება 

მულტილინგვიზმის მულტიდისციპლი-

ნური მიდგომის შესწავლის სურვილი 

როგორც აკადემიური, ასევე ორგანი-

ზაციული კუთხით“ [10].  

ამ ორგანიზაციამ დაიწყო პროექტის 

განხორციელება ევროპის 20 უნივერსი-

ტეტისა და 2 კვლევით ცენტრის 

მონაწილეობით, რომლებსაც სურვილი 

აქვთ შეიმუშაონ რელევანტური 

მულტილინგვური სტრუქტურა და 

ჩაერთონ ევროპაში მულტილინგვიზმის 

განხორციელების შესახებ დისკუსიებში. 

იგი ასევე ცდილობს განსაზღვროს, თუ 

როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტულად 

ენისა კულტურის სწავლების მიდგომის 

მოდერნიზაცია უნივერსიტეტბში [10].  

ჩვენი კვლევის მთავარი მიზანია 

ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში 

მულტილინგვიზმის განხორციელების 

შესწავლა. ამისათვის საჭიროა რამდენიმე 

ამოცანის შესრულება, რაც, თავის მხრივ, 

EUNoM -ის ძირითად მიზნებს ეფუძნება 

[10]. ჩვენი კვლევის მიზნებია:  

 უნივერსიტეტების 

კურიკულუმებში 

მულტილინგვიზმის ელემენტის 

შესწავლა; 

 უნივერსიტეტბში მობილობისა და 

ენის სწავლის პრინციპების 

ინტეგრირების შესწავლა; 

 ჩვენი კვლევისთვის შერჩეული 

თითოეული უნივერსიტეტის 

პარტნიორი უნივერსიტეტბის 

ქსელის შესწავლა; საერთაშირისო 

თანამშრომლობის პროცესში 

მულტილინგვური კომპონენტის 

არსებობის გამოკვლევა.  

 

ბუნებრივია, რომ სწავლის პროცესში 

მულტილინგვური კომპონენტის განხორ-

ციელებისთვის უნივერსიტეტს უნდა 

ჰქონდეს შესაბამისი ორგანიზაციული 

სტრუქტურა და მაღალკვალიფიციური 

მენეჯერები. ეს არის განათლების მართვის 

სფერო, რომელიც განისაზღვრება, როგორც 

„უმაღლესი განათლების ორგანიზაციის 

მართვის პროცესი და სისტემა, რომელიც 

ორიენტირებულია შიდა და გარე ბაზარზე 

საგანმანათლებლო სერვისების კონკუ-

რენტუნარიანობისკენ მაღალხარისხიანი 

განათლების მიწოდებისა და სპე-

ციალისტების მომზადების, მაღალი 

დონის პროფესიული ცოდნისა და 

უნარებისა და მაღალი მორალური 

განვითარების გზით [4; გვ. 65].  
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ზემოთ აღნიშნული იდეების 

გათვალისწინებით შეიძლება ვიგუ-

ლისხმოთ, რომ საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანობის მიღწევისთვის 

მულტილინგვურ კომპონენტს უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად,  

აუცილებელია, რომ უნივერსიტეტების 

მენეჯერები და მათი თანამშრომლები 

მინიმუმ ერთ უცხო ენაზე მაინც 

საუბრობდნენ. სწორედ ამიტომაც 

აღვნიშნავდით, რომ მულტილინგვიზმის 

ასახვა მხოლოდ უნივერსიტეტის 

კურიკულუმში საკმარისი არ არის; ეს 

გარემობა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, 

რამდენად მნიშვნელოვანია პიროვნების 

კარიერული ზრდისთვის უცხოური ენის 

ფლობა. ასე რომ, უნივერსიტეტის მართვის 

დონეზე მულტილინგვური კომპონენტის 

განხორციელება ასევე მნიშვნელოვანია.  

 

მეთოდი  

 

ჩვენი კვლევების მიზნების 

მისაღწევად, რამდენიმე მეცნიერული 

მეთოდი გამოვიყენეთ, როგორებიცაა: 

1. ინდუქციისა და დედუქციის 

მეთოდები,  რომლის საშუა-

ლებითაც შეგვიძლია გავაანა-

ლიზოთ თანამედროვე უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

მულტილინგვიზმის კომპონენტის 

ძირითადი პრინციპები (ინდიქციის 

მეთოდი) და გამოვიტანოთ 

შესაბამისი დასკვნები (დედუქციის 

მეთოდი);  

2. ანალიზისა და სინთეზის მეთოდი, 

რომელიც გვეხმარება კვლევისთვის 

შერჩეულ უნივერსიტეტებში  მულ-

ტ-ლიგვიზმის განხორციელების 

მოდელში კონკრეტული ელე-

მენტების გამოყოფასა და საერთო 

სისტემაში გაერთიანებაში; 

3. შედარებითი მეთოდუ, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს გამოვყოთ 

მულტილინგვიზის კომპონენტის 

იმპლემენტაციის საერთო და 

განსხვავებული მახასიათებლები 

თანამედროვე ევროპულ უნივერ-

სიტეტებში;  

4. აღწერითი მეთოდი, რომელიც 

გამოყენებული იქნება მიღებული 

შედეგების აღწერის დროს.  

 

განხილვა და შედეგები 

კვლევის პროცესი შედგებოდა 

რამდენიმე ეტაპისგან:  

პირველ რიგში, ჩვენ შევარჩიეთ  

ევროპის 10 წარმატებული უნივერსიტეტი. 

შერჩევის კრიტერიუმად გამოყენებული 

იყო მსოფლიო უნივერსიტეტების 

რანჟირება, რომელიც მომზადებულია 

Times Higher Education-ის მიერ. უნდა 

აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტების 

რანჟირება ეფუძნება 13 ინდიკატორს, 

რომლებიც იძლევა უნივერსიტეტების 

სრულფასოვანი და დაბალანსებული 

შედარების შესაძლებლობას. ჩვენ მიერ 
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შერჩეული უნივერსიტეტები მოიცავს 

ისეთ უმაღლეს სასწავლებლებს, 

როგორებიცაა ETH-ციურიხი, ლოზანეს 

ტექნოლოგიის ფედერალური ინსტიტუტი 

(შვეიცარია); მიუნხენის მაქსიმილიანის 

უნივერსიტეტი, გოტინგენის ჯორჯ-

აუგუსტის უნივერსიტეტი (გერმანია); 

ლუნდის უნივერსიტეტის კაროლონსკის 

ინსტიტუტი (შვედეთი); ლეუვენის 

უნივერსიტეტი (ბელგია); ლეიდენის 

უნივერსიტეტი, უტრეხტის უნივერ-

სიტეტი (შვედეთი); პიერ და მარი  

კურიეების სახ.  უნივერსიტეტი 

(საფრანგეთი). უნდა აღინიშნოს, რომ 

წარმოდგენილი სია მოიცავს არამხოლოდ  

კლასიკურ უნივერსიტეტებს, რომლებსაც 

აქვთ სპეციალობების მრავალფეროვანი 

არჩევანი, არამედ შედარებით ვიწრო  

სპეციალიზაციის უნივერსიტეტებსაც, 

როგორებიცაა კაროლონსკის სამედიცინო 

უნივერსიტეტი, ETH-ციურიხი, ლოზანეს 

ტექნოლოგიის ფედერალური ინსტიტუტი, 

რომლებიც ტექნიკური უნივერსიტეტები 

არიან და ასევე École Normale Supérieure - 

ხელოვნებისა და მეცნიერების მიმარ-

თულებით. გარდა ამისა, ეს უნივერ-

სიტეტები აკმაყოფილებენ მულტილინ-

გვიზმის კომპონენეტის მოთხოვნებს და 

ამიტომაც მოხდა მათი შერჩევა 

კვლევისთვის.  

კვლევის მეორე ეტაპი მოიცავდა იმ 

კრიტერიუმების შერჩევას, რომელთა 

საშუალებითაც მოხდებოდა უნივერსი-

ტეტების მიერ მულტილინგვიზმის 

განხორციელების პრინციპების შესწავლა, 

როგორებიცაა, სტუდენტებისა და 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 

აკადემიური მობილობისა და საერ-

თაშორისო თანამშრომლობის პრინციპები, 

უცხოური ენების შესწავლის შესაძლებ-

ლობები, და უცხოურ ენებზე კურსების 

არსებობა. კვლევისთვის გამოყენებული 

იყო საინფორმაცია მასალები მონაწილე 

უნივერსიტეტების ოფიციალური გვერდე-

ბიდან.  

მესამე ეტაპზე ჩვენ შევადარეთ 

უნივერსიტეტების ვებ-გვერდებიდან 

მიღებული ინფორმაცია და მივიღეთ 

შემდეგი შედეგები:  

აკადემიური მობილობა თითოეული 

უნივერსიტეტის საზრუნავის სფეროს 

წარმოადგენს. ყველა უნივერსიტეტს აქვს 

მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამები 

პერსონალისა და სტუდენტებისთვის. 

მაგალითისთვის, მიუნხენის ლუდვიგის 

მაქსიმილიანის უნივერსიტეტს (გერმანია) 

ჰყავს 363 პარტნიორი უნივერსიტეტი 

ევროპის მასშტაბით. ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტებს შორის 

თანამშრომლობა არ შემოიფარგლება 

ევროპული ქვეყნებით. კვლევაში 

მონაწილე უნივერსიტეტები ასევე 

თანამშრომლობენ აზიის, ჩრდილოეთ 

ამერიკის, სამხრეთ აფრიკისა და 

მსოფლიოს სხვა რეგიონების უმაღლეს 

სასწავლებლებთან. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 

არსებობს არა მხოლოდ აკადემიური 

გამოცდილების გაზიარების, ასევე 
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ცალკეული ინდივიდების მულტიკულ-

ტურული განვითარებისა და 

თვალსაწიერის გაფართოების შესაძ-

ლებლობა.  

უფრო მეტიც, თითოეულ 

უნივერსიტეტში არის „მოწვეული 

პროფესორის / მკვლევარის / მეცნიერის“ 

პრაქტიკა. მოწვეული პროფესორების 

არსებობა გულისხმობს სასწავლო 

კურსებისა და ლექციების სხვადასხვა 

უცხოურ ენაზე ჩატარებას. ფაქტობრივი 

მასალის ანალიზმა აჩვენა, რომ ასეთი 

კურსების რაოდენობა შეადგენს დაახ-

ლოებით თორმეტს (ლეუვენის 

უნივერსიტეტი). თუკი მოწვეული 

პროფესორის პოზიციას შევხედავთ 

მეთოდოლოგიური პერსპექტივიდან,  

ვნახავთ, რომ ის გავლენას ახდენს 

უმაღლეს სასწავლებელზე სხვადასხვა 

დონეზე. პირველ რიგში, სტუდენ-

ტებისთვის ძალიან სასარგებლოა 

უცხოელი პროფესორის ლექციაზე 

დასწრება არა მარტო აკადემიური, არამედ 

უცხოური ენის უნარების განვითარების 

მიზნით (თუ ლექტორი უცხოურ ენაზე 

ატარებს ლექციას). გარდა ამისა, 

მოწვეული პროფესორის პრაქტიკა 

აკადემიური პერსონალისთვის გამოც-

დილების გაზიარების ერთ-ერთი 

საუკეთესო შესაძლებლობაა. დაბოლოს, 

აღნიშნული პრაქტიკა და მისი შედეგები 

სრულად შეესაბამება ბოლონიის პროცესის 

მოთხოვნებს: „ბოლონიის პროცესის 

მიზანია უნივერსიტეტების დაახლოება. ეს 

არ ნიშნავს უმაღლესი განათლების 

სტანდარტიზებას. აღნიშნულ პროცესში 

ავტონომიისა და მრავალფეროვნების 

ფუნდამენტური პრინციპების დაცვა 

უმნიშვნეოვანესია“ [12; გვ. 3].  

პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ურ-

თიერთობების დამყარების პროცესში, 

თითოეული უნივერსიტეტი ცდილობს 

საერთაშორისო და გლობალურ დონეზე 

კონკურენტუნარიანობისა და სხვადასხვა 

დონეზე წარმატების მიღწევას (სწავლების, 

კვლევისა და მართვის დონეები).  ეს კი 

მიანიშნებს უნივერსიტეტის მიერ 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

შესაძლებლობების გამოყენების მნიშვნე-

ლობის აღიარებას.  

ყველა უნივერსიტეტს აქვს უცხოური 

ენის შესწავლის ცენტრი. ცენტრში 

შეთავაზებული უცხოური ენების 

რაოდენობა მერყეობს 4-დან (ETH-

ციურიხი) 13-მდე (ლეუვენის 

უნივერსიტეტი). უცხოური ენები მოიცავს 

როგორც ევროპული ქვეყნების ენებს 

(იტალიური, გერმანული, ესპანური, 

უკრაინული, რუსული და ა.შ.). ასევე სხვა 

რეგიონების ენებსაც (ჩინური, იაპონური, 

არაბული და სხვა). გარდა ამისა, ყველა 

სტუდენტს აქვს უცხოური ენის გამოცდის 

ჩაბარებისა და მისი ცოდნის დონის 

დამადასტურებელი საერთაშორისო 

სერთიფიკატის აღების შესაძლებლობა. ამ 

შემთხვევაში, მულტილინგვიზმის გან-

ხორციელება ხდება სწავლის მიზნის 

სახით, ანუ ხდება ენის სრულფასოვანი 
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შესწავლა. ეს ეხმარება სტუდენტებსა და 

აკადემიურ პერსონალს, ჩაერთონ 

საერთაშორისო გაცვლების პროცესში. რაც 

უფრო მეტი ენა იციან მათ, ასეთი 

გაცვლების გეოგრაფიული არეალი მით 

უფრო იზრდება.  

თითოეული უნივერსიტეტი თავის 

სტუდენტებს სთავაზობს სასწავლო 

კურსებს ქვეყნის ოფიციალური ენისგან  

განსხვავებულ ენაზეც. მაგალითად, ETH-

ციურიხი შვეიცარიაში სტუდენტებს 

შესაძლებლობას აძლევს, ინგლისურ ენაზე 

ისწვლონ ისეთი კურსები, როგორებიცაა 

ახალი წარმოება ინჟინრებისთვის, 

მიკრობიოლოგია და მრავალი სხვა. 

მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის 

უნივერსიტეტის (გერმანია) კურიკულუმი 

მოიცავს სასწავლო კურსებს 12 ენაზე 

(ინგლისური, ესპანური, იტალიური, 

ჰოლანდიური, თურქული და სხვა ენები). 

ამ შემთხევაში უცხოური ენა წარმოადგენს 

არა სწავლის მიზანს, არამედ სწავლის 

შესაძლებლობას. ასეთი კურსები 

(მაგალითად, ინგლისურ ენაზე) იყენებენ 

თანამედროვე სწავლისა და სამომავლო 

პროფესიებისათვის მნიშვნელოვან საკო-

მუნიკაციო ინსტრუმენტებს: საერთაშო-

რისო სტაჟირება, ანგლოფონებთან 

თანამშრომლობა, ინგლისურენოვანი 

კვლევითი სტატიები, პრეზენტაციების 

ინგლისურ ენაზე მომზადება და სხვა. 

გარდა ამისა, უცხოური ენის დამწყებ 

კურსებთან ერთად, უნივერსიტეტები 

სტუდენტს სთავაზობენ უფრო მაღალი 

დონის კურსებს, რომლებიც უმნიშ-

ვნელოვანესია კონკრეტულ სფეროში 

კვლევის ჩატარებისთვის, როგორებიცაა 

ანთროპოლოგია, ფილოსოფია, მართვა, 

ქიმია და სხვა.  

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ 

მულტილინგვიზმი წარმოადგენს 

განვითარების პროცესში მყოფ ფენომენს 

და ევროპის უმაღლესი სასწავლებლების 

განუყოფელ ნაწილს. მულტილინგვიზმის 

განხორციელებისკენ მიმართული 

თითეული აქტივობა ხელს უწყობს 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების 

ჩამოყალიბებას, რომლებიც კომპეტენ-

ტურები იქნებიან როგორც საკუთარ 

სფეროში, ასევე უცხოურ ენებში.  

მულტილინგვური კომპონენეტი 

ხორციელდება კვლევაში მონაწილე ყველა 

უნივერსიტეტში. თითოეულ უნივერ-

სიტეტს აქვს საერთაშორისო თანამშრომ-

ლობის კარგად განვითარებული სისტემა, 

რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტებისა 

და პროფესორებისთვის განვითარე-

ბისთვის ფართო შესაძლებლობების 

შექმნას, მობილობისა და საერთაშორისო 

პროექტებში მონაწილეობის კუთხით. 

გარდა ამისა, ყველა უნივერსიტეტი 

სთავაზობს თავის სტუდენტებს სასწავლო 

კურსებს უცხოურ ენებზე, ისევე როგორც 

უცხოური ენის შემსწავლელ პროგრამებს. 

პარტნიორი უნივერსიტეტების ჩამონათ-

ვალი კი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
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ევროპული სასწავლებლებით და მოიცავს 

მსოფლიოს სხვა რეგიონებსაც. 

ამდენად, მიგვაჩნია, რომ 

მულტილინგვიზმი წარმატებით 

ხორციელდება ევროპაში. თუმცა, 

რამდენადაც იგი მრავალწახნაგოვან 

ფენომენს წარმოადგენს, მისი დამატებითი 

კვლევა და ანალიზი აუცილებელია.  
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ირინა კრიბა 

ივან ფრანკოს ლვოვის ეროვნული უნივერსიტეტი 

  

 

მულტილინგვიზმი როგორც ურთიერთგაგების მექანიზმი  

- უკრაინის მაგალითი  

 

თქვენ ვერასოდეს გაიგებთ ერთ ენას,  

თუ არ გეცოდინებათ მინიმუმ ორი ენა“  

ჯეფრი უილიამსი 

 

მთელი მსოფლიო და, განსაკუთრებით, ევროპა დღეისათვის იმყოფება ახალი 

ღირებულებების ძიებაში, რომლებიც უკავშირდება ურთიერთგაგებას, თანაშრომლობასა 

და ახალი - მულტილინგვური, მულტიკულტურული და მულტიეთნიკური - 

საზოგადოების შექმნას.  

მულტიკულტურალიზმისა და მულტილინგვიზმის შესწავლის დროს უფრო მეტი 

ყურადღება ექცევა სხვადასხვა მულტილინგვური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ 

საერთო ელემენტებს და არა იმ მახასიათებლებს, რომლებითაც ისინი ერთმანეთისგან 

განსხვავდებიან. თუმცა, ასეთმა მიდგომამ შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემის ზედმეტი 

გამარტივება. საერთო ელემენტების კომბინირების შემთხვევაში, უყურადღებოდ რჩება ის 

საკითხები, რომლებიც არ წარმოადგენს მსგავსებათა ნაწილს. წინამდებარე სტატიის 

მიზანია, ევროპის მულტილინგვური საზოგადოებების ფონზე, უკრაინაში  

მულტილინგვიზმთან დაკავშირებული სიტუაციის აღწერა.  

 

საკვანძო სიტყვები: მულტილინგვური განათლება; მულტიეთნიკური საზოგადოება; 

მულტიკულტურალიზმი; ახალი ევროპული ღირებულებები. 

 

 

უკრაინაში მულტილინგვიზმის 

ფენომენი დღეისათვის, ისევე, როგორც 

სამომავლო პერსპექტივაში, განსხვავდება 

მულტილინგვიზმის ევროპული და 

მსოფლიო მაგალითებისგან. მულტილინ-

გვიზმის კონტექსტში სრულიად 

განსხვავებულია ის ქვეყნებიც კი, 

რომელთა ენობრივი პოლიტიკა ჰგავს 
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ოქსანა კონიკი 

უფროსი ლექტორი 

ყირიმის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი 

 

მომავალი ფილოლოგების პროფესიული მომზადების ბილინგვური ასპექტები 

 

აბსტრაქტი 

 

სტატიაში დასმულია ენის მომავალი მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების პრობლემა. 

ავტორი განსაზღვრავს ბილინგვიზმის ფორმებს და განიხილავს მასწავლებლების 

მომზადების სისტემაზე მათი გავლენის საკითხს. ნაშრომში განმარტებულია ბილინგვური 

განათლების, როგორც ცნების, არსი, აგრეთვე, გაანალიზებულია ბილინგვური განათლების 

მოდელები და კონცეფციები. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბილინგვიზმის ფორმები; ბილინგვური განათლება; მასწავლებელთა პროფესიული 

მომზადება.  

 

თანამედროვე სამყაროში ენები განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. დღეს უცხო 

ენების ცოდნა ადამიანს უამრავ შესაძლებლობას აძლევს: ახალი ადამიანების გაცნობა და ახალი 

ქვეყნების მონახულება, თვალსაწიერის გაფართოება, სხვადასხვა ქვეყანას შორის ეკონომიკური, 

პოლიტიკური და კულტურული კავშირების  გაბმა და გაძლიერება. თანამედროვე საზოგადოებისა 

და კულტურის ამ მახასიათებლებიდან გამომდინარე, მულტილინგვიზმი ყველაზე გავრცელებული  

ფორმაა. ბილინგვიზმი ნიშნავს ორი ენის ცოდნას, რომელთა თანმიმდევრული გამოყენება 

დამოკიდებულია შესაბამის სამეტყველო კომუნიკაციურ გარემოზე [ვაინრაიხი, 1972, გვ. 25]. 

მეორე ენის დაუფლების მეთოდის მიხედვით არსებობს ბილინგვიზმის ორი სახე: ბუნებრივი 

და ხელოვნური ბილინგვიზმი. ბუნებრივი ბილინგვიზმის შემთხვევაში მეორე ენის დაუფლება 

ხდება ბუნებრივ გარემოში მშობლიური ენის პარალელურად (მაგალითად, დაპყრობის შედეგად, 

მიგრაციის შემთხვევაში, აგრეთვე მრავალენოვანი ჯგუფების მშვიდობიანი მეზობლობისას). 

ხელოვნური ბილინგვიზმი - ეს არის ორი ან მეტი ენის ორგანიზებული შესწავლა  

საგანმანათლებლო დაწესებულების ფარგლებში.  მეოცე საუკუნის გადმოსახედიდან ბილინგვური 

განათლება განიხილება როგორც ევროპული ქვეყნების საგანმანათლებლო პოლიტიკის წამყვანი 

სფერო. ბევრ ქვეყანაში ბილინგვური განათლება დაინერგა სკოლებსა და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. კონკრეტული ინტერესებიდან გამომდინარე, ბილინგვური 

განათლება განიხილება, მომავალი პროფესიონალების, მათ შორის უცხო ენების მასწავლებლების, 

მომზადების ძირითად კომპონენტად. 
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ხელოვნური ბილინგვიზმის შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბილინგვიზმი არის 

მრავლისმომცველი ფენომენი და აერთიანებს ლინგვისტურ, კულტურულ, ფსიქოლოგიურ და 

სოციოლოგიურ მახასიათებლებს. უცხო ენების მასწავლებლის მომზადება მოიცავს ლინგვისტურ 

ფაქტორებს, იმდენად, რამდენადაც სპეციალისტს მოეთხოვება სულ მცირე ორი ენის - მშობლიური 

და უცხო ენების - ცოდნა. არ არის საკმარისი ერთი ან მეორე ენის მხოლოდ ფონეტიკური და  

გრამატიკული წესების, აგრეთვე ლექსიკის ცოდნა. საუბრის დროს ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობს 

რამდენიმე ენაზე, არა მხოლოდ მონაწილეობს ინტერაქციაში, არამედ წარმოადგენს სხვადასხვა 

ენობრივ სამყაროს. ამიტომ, ბილინგვური განათლების ამოცანა უნდა იყოს პარტნიორი ქვეყნის 

კულტურის გაცნობა, ტოლერანტობის, სხვა ერების გაგების, მათი ტრადიციებისა და 

მახასიათებლების შეცნობის სურვილის გაღვივება. სხვადასხვა კულტურის წარდგენა არ არის ენის 

შემსწავლელისათვის მხოლოდ კულტურის შესახებ ცალკეული ფაქტების მიწოდება. ენის 

შემსწავლელს უნდა შეეძლოს ამ ცოდნის ადეკვატურად გამოყენება (მაგალითად, გერმანიაში, 

შვეიცარიაში, დიდ ბრიტანეთსა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კულტურული 

მახასიათებლების სათანადო გამოყენების უნარების გამომუშავება მაშინაც კი, თუ შემსწავლელი არ 

არის ნამყოფი ამა თუ იმ ქვეყანაში). ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალ ფილოლოგს უნდა შეეძლოს 

სხვადასხვა კულტურის თავისი წესების მიხედვით გამოყენება. არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე ის, 

რომ ბილინგვიზმი  ავტომატურად არ გულისხმობს ბიკულტურალიზმს, რადგან ადამიანმა 

შეიძლება იცოდეს ორი ენა, რომლებიც ერთსა და იმავე კულტურას მიეკუთვნება. ყოველთვის  არ 

არის აუცილებელი ბილინგვურმა განათლებამ წარმოადგინოს ბიკულტურალიზმი, ეს უმეტესად 

დამოკიდებულია ენის ინდივიდუალური შემსწავლელის მიზნებსა და ბილინგვური განათლების 

პოლიტიკაზე. ამდენად, დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის 

შინაარსს. მაგალითად, მაღალ კლასებში უნდა ისწავლებლოდეს ქვეყანათმცოდნობა, უნდა მოხდეს 

ენის ბუნებრივ მატარებლებთან შეხვედრა, უნდა მოეწყოს სხვადასხვა მრავალფეროვანი სემინარი, 

შეხვედრა, საღამო. კარგი იქნებოდა უნივერსიტეტში სხვა ქვეყნის წარმომადგენლის სამუშაოდ 

მოწვევა.  

ბილინგვური განათლება უნდა გავიაზროთ, როგორც კულტურისა და უცხო ენის სამეტყველო 

აქტების მეშვეობით სამყაროს შეცნობის, განსაკუთრებული ცოდნის დაუფლების, სხვადასხვა 

ხალხის კულტურის, ისტორიული და სოციალური გამოცდილების შესწავლის მიზანმიმართული 

პროცესი. 

ჩვენ წინაშე დგას შემდეგი საკითხი: რომელია უცხო ენის სწავლის ყველაზე ეფექტური გზა? - 

სახლსა და საკლასო გარემოში მხოლოდ უცხო ენის გამოყენება. ამ საკითხთან დაკავშირებით 

სამეცნიერო ლიტერატურაში არ არის მიღწეული ცალსახა მიდგომა. მკვლევრები ჯერ კიდევ დაობენ 

იმის შესახებ, უნდა გამოიყნებოდეს თუ არა მშობლიური ენა უცხო ენის სწავლებისას საკლასო 

გარემოში? ზოგს მიაჩნია, რომ მხოლოდ უცხო ენის გამოყენება სწავლების ადრეულ ეტაპზევე 

უწყობს ხელს უცხო ენის კომუნიკაციური კომპეტენციების ჩამოყალიბებას. მეორე მხრივ, ზოგი 

ემხრობა მშობლიური ენის გამოყენებას სასწავლო პროცესში. ენის გამოყენების ნაკლები 

შესაძლებლობები შეიძლება გახდეს შეცდომების, გაუგებრობის, ფაქტებისა და კულტურის 
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არასწორი ინტერპრეტაციის საფუძველი. ლინგვისტთა უმეტესობა ემხრობა იმ აზრს, რომ მეორე 

(უცხო) ენის ასიმილირების პროცესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად და თითოეული ეტაპი მოიცავს 

მშობლიური და უცხო ენების სხვადასხვა პროპორციით გამოყენებას. მაგალითად, საშინაო 

ბილინგვური განათლების ერთ-ერთი კონცეპტი გულისხმობს ბილინგვური (ბიკულტურული) 

განათლების შემდეგ ნაბიჯებს ან მოდელებს: 

1) სარეზერვო მოდელი (backup model): როგორც წესი, დაწყებითი განათლება უზრუნველყოფს 

ერთი და იმავე თემების მშობლიურ და უცხო ენებზე წარმოდგენას. ეს მოდელი ხელს 

უწყობს ლინგვისტური ინსტრუმენტების აკუმულირებას, რაც აზრის, თემის შინაარსის 

ადეკვატურად გადმოცემის საშუალებას იძლევა. ამ მოდელის მიხედვით, ინდივიდუალური 

შემსწავლელი აყალიბებს მყარ ასოციაციურ კავშირს შესასწავლ თემასა და ენობრივი 

საშუალებების ნაკრებს შორის. 

2) დამატებითი მოდელი (additive model): ეს მოდელი გულისხმობს მასალის წარმოდგენას 

უცხო ენაზე, დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება კი  ნაწილობრივ ან მთლიანად ხდება 

შემსწავლელის მშობლიურ ენაზე. ზოგადად, დამატებითი ინფორმაცია ამოღებულია უცხო 

ენის წყაროებიდან და, როგორც წესი, არის მასწავლებლის მიერ მოწოდებული მოთხრობა, 

ნაბეჭდი ტექსტი ან სპეციალური დიდაქტიკური მასალა (კინოფილები, აუდიოსაშუალებები 

და ა. შ.). ძირითადი და დამატებითი მასალის შედარება და განხილვა მიმდინარეობს 

როგორც მშობლიურ, ისე უცხო ენებზე. 

3) პარიტეტული მოდელი: ეს მოდელი გულისხმობს საგნის ახსნის პროცესში მშობლიური და 

უცხო ენების თანაბარ გამოყენებას. ამ მოდელის ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა 

შემსწავლელის მაღალი ენობრივი კომპეტენცია. ეს გულისხმობს ტექნიკური ტერმინების, 

ტექნიკური საშუალებების, შინაარსობრივი ნიუანსების (განსაკუთრებით ტექნიკური 

ტერმინების)  ცოდნას. 

4) ჩანაცვლებითი მოდელი: (displacing model) უცხო ენა თამაშობს დომინანტურ როლს საგნის 

შინაარსის შესწავლისას. ამ მოდელის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ბილინგვური 

განათლების მაღალ საფეხურზე, ენის შემსწავლელი კარგად უნდა ფლობდეს ენას, რათა 

დაამყაროს კომუნიკაცია და ღრმად ჩაწვდეს საგნის შინაარსს. ამ მოდელის დანერგვა 

შესაძლბელია ისეთი აქტივობებისა და მათოდების გამოყენების შემთხვევაში, როგორებიცაა: 

დისკუსია, დებატები, პროექტების განხორციელება და ა. შ. 

როგორც ვხედავთ, უცხო ენის სწავლების პირველ-ორ ეტაპზე წამყვან როლს თამაშობს 

მშობლიური ენა (აზროვნების ენა). ეს ნიშნავს იმას, რომ ბილინგვალი ამ ეტაპებზე კარგად ვერ 

ფლობს მეორე ენის სისტემას, ამიტომ აქტიურდება მშობლიური ენის იგივე მექანიზმები.  სწავლის 

შემდეგ საფეხურებზე უცხო ენისა და მშობლიური ენის უნარები უთანაბრდება ერთმანეთს, რადგან 

ბილინგვალი  კარგად ფლობს ორივე ენის სისტემებს. ნათელია, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში უცხო ენის სწავლებისას უნდა გამოიყენებოდეს სწავლების პარიტეტული და 

პრიორიტეტული მოდელები. 
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გარდა ამისა, ბილინგვური განათლება არის არა მხოლოდ სტუდენტებისათვის, არამედ 

მასწავლებლებისთვისაც.  ბილინგვური განათლების კონცეპტის წარმატებული დანარგვისათვის 

მნიშვნელოვანია იმ პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც, ჩვენი აზრით, უნდა ჰქონდეთ 

მრავალმხრივი კომეტენცია. მასწავლებლების კომპეტენცია უნდა მოიცავდეს არა მხოლოდ საგნისა 

და ენის ცოდნას, არამედ ისინი უნდა ფლობდნენ ზოგად პედაგოგიკურ (დიდაქტიკურ, 

კომუნიკაციურ, ორგანიზაციულ უნარებს) კომპეტენციას, რაც ხშირად არ არის სათანადოდ 

შეფასებული.  მასწავლებელს უნდა შეეძლოს საგნის შინაარსის უცხო ენაზე ადაპტირება 

ნაციონალური საგანმანათლებლო კულტურის სპეციფიკის გათვალისწინებით. უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამგვარი მრავალმხრივი კომპეტენციის მქონე ექსპერტები 

უნდა მუშაობდნენ. 

უდავოა, იმისათვის, რომ ბილინგვური განათლება იყოს ეფექტური, ის უნდა დაინერგოს არა 

მხოლოდ უმაღლეს საგანანათლებლო დაწესებულებაში, არამედ სკოლებსა და საბავშვო ბაღებშიც. 

უფრო მეტიც, ბილინგვური განათლებისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ შემდეგი 

ორგანიზაციული დიდაქტიკური მახასიათებლები: 1) სწავლების ენის არჩევანი; 2) 

საგანმანათლებლო პროგრამების შინაარსის ოპტიმალური შერჩევა; 3)  მასწავლებლების 

გაწევრიანება ეთნიკურ ან რელევანტურ ენობრივ და კულტურულ ჯგუფებში და სხვ. ამ 

პოლიტიკით ბილინგვურ განათლებას შეუძლია სტუდენტების პერსპექტივის გაფართოება, მათი 

ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობა და უცხო ენებში გაწაფვა. ეს ნიშნავს ენის შესწავლას 

კულტურის, ისტორიისა და სოციალური ასპექტების გათვალისწინებით. გარდა ზემოაღნიშნულისა, 

უცხო ენა იქნება საგანმანათლებლო ღირებულება, რომელიც გაზრდის შემსწავლელის 

საგანმანათლებლო და პროფესიულ შესაძლებლობებს, მათ შორის, საფუძველს ჩაუყრის უცხო ენის 

მასწავლებლების მომავალს. 
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ნატალია ლობაჩოვა 

რუსული ენის, თეორიისა და ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი, ყირიმის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი 

 

მოსწავლეების სოციოკულტურული კომპეტენციის განვითარება მულტილინგვურ 

და მულტიკულტურულ გარემოში 

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე სტატიის მიზანია მულტილინგვური განათლების თავისებურებების 

შესწავლა მულტიკულტურული რეგიონის კონტექსტში.  მასში განხილულია ისეთი 

საკითხები, როგორებიცაა ინტერკულტურული კომუნიკაციის ასპექტები და მოსწავლეთა 

სოციოკულტურული კომპეტენციის განვითარება.  

 

საკვანძო სიტყვები:  მულტილინგვიზმი, მულტიკულტურული, სოციოკულტურული, 

ინტერკულტურული კომუნიკაცია, სოციოკულტურული კომპეტენცია.  

 

სოციოკულტურული სიტუაცია 

უკრაინაში და, განსაკუთრებით, ყირიმის 

ავტონომიური რესპუბლიკაში, მე-20 

საუკუნის დასასრულსა და 21-ე საუკუნის 

დასაწყისში გამოირჩევა სხვადასხვა 

ეთნიკური და სოციალური ჯგუფის 

ეროვნული თვითშეგნებისა და 

კულტურული იდენტურობის გააქტი-

ურებით. აღნიშნული კი განაპირობებს 

ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნებას, 

„პატარა სამშობლოს“ განცდის 

ჩამოყალიბებას და ენების, ტრადიციებისა 

და ღირებულებების, ანუ ეთნიკური 

უმცირესობების უნიკალური და 

თვითმყოფადი კულტურის აღორძინებას.  

2001 წლის აღწერის მონაცემების 

მიხედვით, ყირიმის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში ცხოვრობს 125 ეთნიკური 

ჯგუფი, მათ შორის ინდოევროპული, 

ალტაური, ურალის, აფრო-აზიური, 

ქართველური, ჩრდილო-კავკასიურ ენათა 

ოჯახის წარმომადგენლები.  რადგანაც ამ 

ჯგუფების წარმომადგენლების არანაკლებ 

5% მშობლიურ ენად მიიჩნევს თავიანთ 

ეთნიკურ ენას, ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლები დგანან მნიშვნელოვანი 

სირთულის წინაშე - მულტიკულტურულ 

რეგიონში მშობლიურ ენაზე განათლების 

უზრუნველყოფა თითოეული მოსწავ-

ლისთვის.  
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სტატიის მიზანია მულტილინგვურ და 

მულტიკულტურულ გარემოში, კერძოდ, 

ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, 

მოსწავლეთა სოციალურ-ეკონომიკური 

კომპეტენციის ფორმირების თავისე-

ბურებების შესწავლა.  

მულტილინგვური განათლების 

საკითხები განხილულია სხვადასხვა 

ავტორის ნამუშევრებში: ე. ვერეშაგინი, გ. 

ზოგრაფი, ა შირინი, ნ. ბულანკინა, ა. 

კულსარიევა, მ. ჰაქსელბერგი, ლ. 

ხარებოვა, და სხვა. ინტერკულტურული 

კომუნიკაციის საკითხები შესწავლილია ს. 

ტერმინასოვას, ა. შვეიცერის, ლ. 

ნიკოლსკის და სხვა ავტორების 

კვლევებში.  

მულტილინგვიზმი (რუსულად: 

полилингвизм, многоязычие) ნიშნავს 

გარკვეულ ტერიტორიაზე (მაგ: 

სახელმწიფოში) ადამიანის (ან ადამიანთა 

ჯგუფის) მიერ სხვადასხვა ენის 

გამოყენებას კონკრეტული საკომუნიკაციო 

სიტუაციის გათვალისწინებით [6, პ. 303].  

მულტილინგვიზმის ფენომენის 

შესწავლის დროს აუცილებლად უნდა 

გავითვალისწინოთ უკრაინის განათლების 

სისტემა, რადგანაც სახელმწიფო, 

მშობლიური და უცხოური ენების 

სწავლება სავალდებულო სასკოლო 

პროგრამის ნაწილს წარმოადგენს. 

მულტილინგვიზმი განათლების სისტემას 

უყენებს მოთხოვნას, მოამზადოს ახალი 

თაობა, რომელიც მულტილინგვურ და 

მულტიკულტურულ გარემოში  ეფექტურ 

კომუნიკაციას შეძლებს.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ყირიმის 

ავტონომიური რესპუბლიკა მულტი-

კულტურულ რეგიონს წარმოადგენს. 

ეჭვგარეშეა, რომ მულტილინგვიზმი 

წარმოადგენს ინდივიდის სოციალიზაციის 

საშუალებას, ამასთანავე, ხელს უწყობს 

მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყა-

ლიბებას ყირიმში მცხოვრებთა შორის.  

ა. შირინის მიხედვით, თანამედროვე 

მულტილინგვური განათლება ითვალის-

წინებს არამხოლოდ ლინგვისტური, 

არამედ გაცილებით ფართო სოციოკულ-

ტურული და ინტერკულტურული 

კომპეტენციისა და სხვადასხვა კულტურის 

წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის დროს 

საკითხების  ავთენტური კონტექსტუ-

ალური ინტერპრეტირების უნარების 

განვითარებას [5]. 

მულტიკულტურული განათლების 

დონე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ 

არის წარმოდგენილი სამიზნე უცხოური 

ენის კულტურული ასპექტები და როგორ 

უკავშირდება ისინი სხვა კულტურების 

ელემენტებს.  

საზოგადოებრივი განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე განათლების 

სისტემის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს 

უნივერსალური და ეროვნული 

ღირებულებებისადმი პოზიტიური 

დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება.  

უცხოური ენის შესწავლით 

მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ, 
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კომუნიკაცია დაამყარონ სხვადასხვა 

კულტურის წარმომადგენლებთან, ე.ი. 

სხვადასხვა ენის მატარებლებთან. 

უცხოური ენის სწავლების დროს 

მასწავლებელმა ყურადღებით უნდა 

შეარჩიოს სასწავლო პროცესში 

გამოყენებული მასალები, როგორც 

ლინგვისტური, ასევე სოციოკულტურული 

თვალსაზრისით.  

სკოლაში მულტიკულტურული 

განათლება უკავშირდება სხვადასხვა 

ფსიქოლოგიურ და პედაგოგიურ, 

ლინგვისტურ და დიდაქტიკურ, 

სოციალურ და საკომუნიკაციო, ეთნიკურ 

და სხვა ფაქტორებს. ჩვენს სტატიაში 

ყურადღებას გავამახვილებთ სკოლაში 

სოციოკულტურული ასპექტების 

განხორციელებაზე.  

სოციოკულტურული ასპექტი 

გულისხმობს შესასწავლი ენის ქვეყნის 

ეროვნული და კულტურული 

მახასიათებლებისა და ვერბალური 

ქცევების კულტურის  შესახებ 

ინფორმაციას ფლობას. ეს ითვალისწინებს 

ლინგვისტურ ცოდნას (ძირითადი 

ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ, ზეპირი 

კომუნიკაციის დროს ვერბალური და 

არავერბალური ქცევები; არაექვივალენტი 

ლექსიკური ერთეულები), 

მხარეთმცოდნეობა (უცხო ენის ქვეყნის 

ბუნება და კლიმატური პირობები, 

საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მახასიათებლები; 

კულტურული და ისტორიული 

განვითარების ძირითადი ეტაპები); 

კულტურის ცოდნა (ტრადიციები და წეს-

ჩვეულებები, ყოველდღიური ცხოვრება, 

ქვეყნის მოსახლეობის მახასიათებლები და 

თავისებურებები).  

ლინგვისტური, სოციალური და 

ინტერკულტურული კომპეტენციების 

განვითარებას ხელს უწყობს შემდეგი 

სოციოკულტურული ვექტორები:  

 მასტიმულირებელი საკომუნიკაციო 

გარემოს შექმნა; 

 ლინგვისტური და მხარეთმცოდ-

ნეობის აქტივობები; 

 საგანმანათლებლო და კვლევითი 

პროექტების აქტივობები; 

 ფილმების მიზანმიმართული და 

გონივრული გამოყენება.  

რეკომენდებულია, რომ ზემოთ 

მოცემული აქტივობები გამოყენებული 

იყოს არა მხოლოდ ენის, არამედ სხვა 

ჰუმანიტარული საგნების გაკვეთილებზეც, 

ისევე, როგორც კლასგარეშე 

ღონისძიებების დროს.  

მასტიმულირებელი საკომუნიკაციო 

გარემოს შექმნა გულისხმობს 

მასწავლებლის მიზანმიმართულ 

მცდელობებს, მოსწავლეები გაეცნონ და 

ურთიერთობა ჰქონდეთ სხვადასხვა 

ქვეყნის კულტურასთან, დაინტერესდნენ 

უცხოური კულტურის სხვადასხვა 

ელემენტით და გასხვავებული 

ფუნქციური სტილის მქონე ტექსტებით. 

სოციოკულტურული ინფორმაციის 

სასწავლო მასალებში ინტეგრირების 
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სხვადასხვა გზა არსებობს: მასწავლებელს 

შეუძლია შეარჩიოს კულტურული 

დატვირთვის ტექსტი ლინგვისტური, 

ლინგვოსტილისტური და ლინგვო-

კულტურული ანალიზისთვის; ექსკურ-

სიების ან ვირტუალური ტურების 

ორგანიზება მუზეუმებში, გამოფენებსა და 

სხვა ადგილებში, რომლებიც კავშირშია 

შესასწავლი ენის ეროვნულ 

კულტურასთან და სხვა. ასევე, 

სასარგებლო იქნება ე.წ. როლური 

თამაშები, სადაც წარმოდგენილი იქნება 

რეალური სოციალური კონტექსტი და 

საკომუნიკაციო სიტუაციები.  

ტ. ნაიროვას, ს. პოპოვას და ტ. 

ველიჩკოს აზრით, ყველაზე ეფექტურია 

ადგილობრივი ტოპონიმიკის გამოყენება 

ლინგვისტურ და მხარეთმცოდნეობის 

საკითხებში. მულტიკულტურულ 

გარემოში ლინგვისტური და 

მხარეთმცოდნეობასთან დაკავშირებული 

აქტივობები  განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია: ტოპონიმური ლექსიკა ასახავს 

ხალხის ისტორიისა და კულტურის 

განვითარების ძირითად ეტაპებს, ასევე 

ლინგვისტურ თავისებურებებს [4, გვ. 24].  

ტ. ველიჩკოს აზრით, ტოპონიმური 

მასალების გამოყენება ენის სწავლების 

დროს ხელს უწყობს „პატარა“ 

სამშობლოსადმი სიყვარულისა და 

ინტერესის ჩამოყალიბებას, მოსწავლეების 

ლექსიკის გააქტიურებასა და 

გამდიდრებას და საზოგადოებრივ-

კულტურული და ინტერკულტურული 

კომპეტენციის ჩამოყალიბებას. იგი ასევე 

იძლევა ლინგვისტურ განათლებაში 

რეგიონული კომპონენტის შეტანის 

შესაძლებლობას [2, გვ. 11].  

კულტურაზე ორიენტირებული 

ინფორმაციის ლინგვისტურ და 

მხარეთმცოდნეობის აქტივობებში და 

შესაბამის საგანმანათლებლო ლიტერა-

ტურაში ინტეგრირების სხვადასხვა გზა 

არსებობს:  

 

1. ინფორმაციულად მდიდარი გარემოს 

გამოყენება: მშობლიური ქალაქის/ქვეყნის 

ტოპონიმიკა,  გეოგ-რაფიული ადგილების 

სწორი სახელები, მშობლიური ქალაქის 

მთავარი ქუჩა, მშობლიური ქალაქის 

ისტორია და ცნობილი ხალხი, 

ხელოვნების ნიმუშების ტოპონიმიკა.  

აქტივობების ტიპები: მოსწავლეების 

მიერ საკუთარი ინდივიდუალური 

ნამუშევრის პრეზენტაცია ამა თუ იმ 

საკითხზე; კროსვორდების შევსება და/ან 

შექმნა; ექსკურსიები და შესაბამისი 

ესეების დაწერა, მაგ: ჩემი ქუჩა; 

დისკუსიების წარმართვა, ქვიზები, 

დიდაქტიკური თამაშები და სხვა.  

 

2. ვიზიტები ადგილობრივ მუზეუმებში.  

აქტივობების ტიპები: ექსკურსიებისა 

და ვირტუალური ტურების ორგანიზება; 

ადგილობრივი მუზეუმის თანამშ-

რომლებთან, ისტორიკოსებთან და 

ფილოლოგებთან შეხვედრები; უფროს-

კლასელების მიერ უმცროსკლასე-
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ლებისთვის ესეების დაწერა. ინფორმაციის 

მიწოდება შესაძლებელია ნაწილობრივ 

მშობლიურ ენაზე და ნაწილობრივ - 

უცხოურ ენაზე.  

 

3. ისეთ ტექსტებზე მუშაობა, რომლებიც 

შეიცავს ინფორმაციას გეოგრაფიული 

ადგილებისა და სხვა საკუთარი სახელების 

შესახებ.  

აქტივობების ტიპები: სიტყვების 

ლექსიკურ-სემანტიკური და ეტიმო-

ლოგიური სიტყვების ანალიზი; 

დიდაქტიკური თამაშები, მოკლე ესეები. 

საგანმანათლებლო და კვლევითი 

პროექტების აქტივობები გულისხმობს 

პროექტებით სწავლების მეთოდს -  

მოსწავლეების თვითრეალიზებისა და 

მათი პიროვნული, ინტელექტუალური და 

შემოქმედებითი უნარების განვითარებისა 

და გამოყენების საშუალებით ახალი 

პროდუქტების შექმნას მასწავლებლის 

მხარდაჭერით.  

პროექტების მეთოდის ეფექტურად 

გამოყენებისთვის მნიშვნელოვანია, 

მასწავლებელმა მოამზადოს წინასწარ 

პროექტის საგანი, დავალება, ძირითადი 

აქტივობები, რომლებიც მოითხოვს 

არგუმენტების ძიებასა და ცოდნისა და 

უნარების კომბინირებულ გამოყენებას. 

მაგალითად, მეტყველების კულტურის 

პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს 

შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ, აწარმოონ 

კულტურების შედარებითი ანალიზი, 

კერძოდ, მშობლიური და არამშობლიური 

ენებისა; დაამყარონ კავშირები ენას, 

აზროვნებასა და კულტურას შორის, 

შეისწავლონ მათი კულტურისა და 

ხელოვნების ნიმუშები.  

ფილმების მიზანმიმართული და 

გონივრული გამოყენება გულისხმობს 

მასწავლებლის მიერ ისეთი ფილმების 

კატალოგის შექმნას, რომლებიც მოიცავს 

სოციოკულტურულ ინფორმაციას და 

რეკომენდებულია მოსწავლეებისთვის. 

ასეთი ფილმების ან ეპიზოდების ყურება 

და შემდგომ მათი განხილვა ერთ-ერთი 

ეფექტური სტრატეგიაა. გაკვეთილის  

მიზნიდან გამომდინარე, ფილმის ჩვენება 

შეიძლება მშობლიურ ან უცხოურ ენაზე.  

აქტივობის ტიპები: განხილვები, 

ესეები, წერილობითი განხილვები. 

ნ. ბულანკინას მოსაზრებით, 

ეფექტური კულტურული თვითგა-

მორკვევის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა 

არის ენისა და მეტყველების გააქტიურება 

შესაბამისი ენის წარმომადგენლებთან 

ინტერაქციის საშუალებით, ანუ რეალობის 

გაგება-გააზრების უნივერსალური ფორმა, 

რომელიც აორგანიზებს განვითარების 

პროცესში მყოფ ან უკვე არსებულ 

წარმოდგენებს, აღქმას, კონცეპტებს, 

იმიჯებს და სხვა რელევანტურ 

სემანტიკურ ერთეულებს.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძ-

ლება დავასკვნათ, რომ:  

1. რადგანაც ენა ასახავს ეროვნულ / 

გლობალურ ღირებულებებსა და 

კულტურას, ადამიანები არსებობენ არა 
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მხოლოდ მულტიკულტურულ, არამედ 

მულტილინგვურ გარემოში. 

2. მულტილინგვიზმის მნიშვნელობა, 

არსებული სოციოკულტურული 

სიტუაციიდან გამომდინარე, ხელს უწყობს 

სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფსა და 

ეროვნებას შორის ეფექტურ კომუნიკაციას, 

მშობლიური ენების გამდიდრებასა და 

საზოგადოების საერთო კულტურის 

განვითარებას.  

3. მასწავლებელმა ხელი უნდა 

შეუწყოს მოსწავლეების მხრიდან 

კულტურული განსხავებებისადმი 

პატივისცემას, რაც თავის მხრივ 

საჭიროებს განსხვავებული კულტურების 

ცნობასა და მიმღებლობას. ამის მიღწევა 

შესაძლებელია მოსწავლეთა სხვადასხვა 

კულტურულ გამოცდილებასა და 

ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში 

მონაწილეობით.  

ამდენად, მულტიკულტურულ 

რეგიონში სწავლების პროცესში, 

სოციოკულტურული ასპექტის 

გამოყენებით, მასწავლებელმა ხელი უნდა 

შეუწყოს მოსწავლეების ლინგვისტურ 

კომპეტენციას და ინტერკულტურულ 

უნარებს. ასევე, მოსწავლეებს უნდა 

მიეცეთ კულტურათა შორის 

კომუნიკაციის გამოცდილება.  

 

 

 

 

 

წყაროები: 

1. Bulankina N. Ye. Language. Culture. Education. Experience of philosophical comprehension/ 

Bulankina N. Ye. // Siberian teacher. – 2010. - №6(73). – p. 12- 18. 

2. Velichko T.N. Formation of learners’ socio-cultural competence at the classes of the Russian 

language / Velichko T.N. // Russian language in school. – 2011. - №4. – p. 5 -11. 

3. Yegoshina T.S. Socio-cultural aspect in foreign language learning / Yegoshina T.S. // [on-line 

resource]: http://festival.1september.ru/articles/529327/ 

4. Mayorova T.M. Onomastics in linguistics and local history studies / T.M. Mayorova // Russian 

language in school. – 2000. - №3. – p. 23 -28. 

5. Shirin A.G. Pedagogical aspects of bilingualism: development of new scientific school / Shirin 

A.G. // [on-line resourse]: http://edu.novgorod.ru 

6. Linguistics. New Collegiate Dictionary / [V.N. Yartseva]. – 2nd edition. – Moscow: Great 

Russian Encyclopedia, 2000. – 688 p. 

http://festival.1september.ru/articles/529327/
http://edu.novgorod.ru/
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უკრაინის შესაბამის პრაქტიკას. ევროპისა 

და მსოფლიოს ქვეყანათა უმრავლესობაში, 

მულტილინგვიზმის ფენომენი, როგორც 

დე-ფაქტო, ასევე დე-იურე, წარმოადგენს 

ენობრივი პოლიტიკის ბუნებრივ ნაწილს, 

რომელიც ორიენტირებულია ეთნიკური 

ჯგუფების წარმომადგენლების საკომუნი-

კაციო საჭიროებების შეძლებისდაგვარად 

მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაზე. 

მულტილინგვიზმზე, როგორც ერთ-ერთი 

ძირითადი ტენდენციისა და 

დღევანდელობის საჭიროებებისა და 

გამოწვევების შესახებ საუბრისას უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ აუცილებელია 

მულტილინგვიზმის ფუნქციურ მხარეზე 

ფოკუსირება და მისი, როგორც 

პოლიტიკური მიზნების მისაღწევი 

ინსტრუმენტისგან გამიჯვნა.  

დღეისათვის მსოფლიოში დაახლო-

ებით 5 000 – 7 000 ენაა. ენების 

რაოდენობის ზუსტი განსაზღვრა ძალიან 

რთულია, რადგან ენასა და დიალექტს 

შორის განსხვავება ყოველთვის ცალსახა 

არ არის. უფრო მეტიც, ენა არ არის ცალკე 

ფენომენი და ხშირად ენასა და დიალექტს 

შორის საზღვრის გავლება რთულია. 

ლინგვისტური მრავალფეროვნების 

განსაზღვრება ზოგადია: „ადამიანთა 

ენების მიერ გამოხატული განსხვავებები“1.  

                                                             
1 Durk Gorter, “Cultural diversity as an asset for 
human welfare and development” in Sustainable 
Development in a Diverse World (SUS.DIV) 
www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/RT1.2_PP_Dur
k.pdf   

თანამედროვე მსოფლიოში ცხადი 

ხდება ენის განსაკუთრებული მნიშვ-

ნელობა კაციობრიობის განვითარების, 

კულტურულ მრავალფეროვნებათა ინტერ-

კულტურული დიალოგის, ყველას მიერ 

ხარისხიანი განათლების მიღების, 

თანამშრომლობის გაძლიერების, კულტუ-

რული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 

მიღწევების მდგრადი განვითარებისათვის 

გამოყენების მიმართულებით. ამიტომაც 

მულტილინგვიზმის მნიშვნელობის 

გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. 

რადგანაც ენის კომონენენტი წარმოადგენს 

ყველა სფეროში UNESCO-ს მანდატების 

ნაწილს, აღნიშნული ორგანიზაცია მხარს 

უჭერს მულტილინგვიზმისა და 

ლინგვისტური მრავალფეროვნების 

მულტიდისციპლინურ მიდგომას, რაც 

ნიშნავს ყველა სექტორის მოცვას: 

განათლება, კულტურა, მეცნიერება, 

კომუნიკაცია და ინფორმაცია, აგრეთვე - 

სოციალური მეცნიერებები. 2 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

მსოფლიოში 5000-7000 ენაა, მაშინ, 

როდესაც სახელმწიფოების რაოდენობა 

დაახლოებით 200-ია. ამდენად, 

მულტილინგვიზმი ნამდვილად 

აქტუალური და ფართოდ გავრცელებელი 

ფენომენია.  

                                                             
2 Languages and Multilingualism | United Nations 
Educational - Unesco 
www.unesco.org/en/languages-and-multilingualism/   
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მულტილინგვიზმის ფუნქციური 

ასპექტის განხილვისთვის მნიშვნე-

ლოვანია, რომ პირველ რიგში განიმარტოს 

უშუალოდ მულტილინგვიზმის ცნება და 

მულტილინგვიზმის სტატუსის დაკმა-

ყოფილებისთვის განისაზღვროს ენების 

ცოდნის მინიმალური დონე.  

მულტილინგვიზმი არის პოლიგ-

ლოტური მოვლენა, ანუ ერთი ადამიანის 

ან თემის/საზოგადოების მიერ რამდენიმე 

ენის გამოყენება. მულტილინგვალების 

რაოდენობა მსოფლიოში აღემატება 

მონოლინგვალების რაოდენობას. მულ-

ტილინგვიზმი ხდება სოციალური 

ფენომენი, რომელიც განპირობებულია 

გლობალიზმისა და კულტურული 

ღიაობის საჭიროებებით.3   

ნებისმიერი მულტილინგვალი 

თავდაპირველად ეუფლება ერთ ენას 

(პირველი ენა). პირველ ენას ასევე 

უწოდებენ მშობლიურ ენას. მისი 

დაუფლება ხდება ფორმალური 

განათლების გარეშე, შემდეგ კი მტკიცდება 

პრაქტიკითა და განათლებით. 

შესაბამისად, ჩნდება შემდეგი კითხვები: 

„რა დონეზე უნდა იცოდეს ადამიანმა 

მეორე (მომდევნო) ენა იმისათვის, რომ 

ჩაითვალოს მულტილინგვალად?“, ან „რას 

ნიშნავს ენების ცოდნა?“. ამ კითხვებზე 

რამდენიმე პასუხი არსებობს:  

                                                             
3 Tucker. G. Richard A Global Perspective on Bi-
lingualism and Bilingual Education Online Re-
sources: Digests August 1999 EDO-FL-99-04 
en.wikipedia.org/wiki/Multilingualism   

1. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 

ადამიანებს შეუძლიათ წარმატებით 

იმოღვაწეონ მათი მშობლიური 

ენისგან განსხვავებულ ენაზე. უფრო 

მეტიც, მათ შეუძლიათ ძალიან მაღალ 

დონეზე დაეუფლონ მეორე 

(მშობლიურისგან განსხვავებულ) ენას 

(მაგალითად, მწერლები, პოლიტი-

კოსები და სხვა); 

2. დღეისათვის ინგლისური ენის 

გამოყენება განიხილება, როგორც 

lingua franca. ამ შემთხვევაში, საერთო 

ენაზე მოსაუბრე ადამიანები 

ფუნქციურად მულტილინგვალები 

არიან; 

3. არსებობს ე.წ. მაქსიმალისტური 

განმარტება, რომლის თანახმადაც, 

პიროვნება ისეთსავე მაღალ დონეზე 

ფლობს მეორე ენას, როგორც პირველს 

(მშობლიურს). ასევე, არსებობს ე.წ. 

მინიმალისტური განსაზღვრება, 

რომელიც ეფუძნება ენის გამოყენების 

პრინციპს; მაგალითად, ტურისტები, 

რომლებიც, მიუხედავად უცხო ენის 

არასრულფასოვნად ცოდნისა, ეფექ-

ტურად ახერხებენ სიტყვებისა და 

ფრაზების გამოყეენებას, ითვლებიან 

მულტილინგვალებად. 

მულტილინგვალების უმრავლესობა 

ენების ცოდნით მაქსიმალისტურ და 

მინიმალისტურ განსაზღვრებათა 
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შორისაა. ვივიენ კუკი მათ მულტი-

კომპეტენტურებს უწოდებს.4 

მულტილინგვიზმი ჩვეულებრივი 

მოვლენა უფროა, ვიდრე იშვიათობა და 

გამონაკლისი: „დღევანდელი გარემოე-

ბებიდან გამომდინარე, ორი ენის ცოდნა 

ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენაა, 

როგორც ორი ფილტვის ქონა“.5 

მულტილინგვალების კონკურენტუნა-

რიანობა სცდება ლინგვისტიკის სფეროს. 

„ადამიანს, რომელიც საუბრობს რამდენიმე 

ენაზე, აქვს მულტიპერსპექტიული ხედვა, 

რაც ხელს უწყობს მეტად მოქნილ 

აზროვნებას, კითხვის უფრო ადვილად 

სწავლას. ამიტომაც მულტილინგვალები 

არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ ერთი 

ხედვით და სხვადასხვა  პერსპექტივიდან 

უყურებენ მოვლენებს. სწორედ ეს მიიჩნევა 

უცხოური ენების სწავლის უმთავრეს 

დანიშნულებად“.6 

მაიკლ პარადოვსკის მიხედვით, 

მონოლინგვალებთან შედარებით, მულტი-

ლინგვალი ბავშვებიც და მოზრდილებიც 

რამდენიმე უპირატესობით გამოირჩევიან:  

 

 

 

                                                             
4
 Cook, Vivian J. Requirements for a multilingual model of 

language production. 
http://www.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Papers/Requi
rementsForMultilingualModel.htm   
5 Paradowski Michał B. The Benefits of Multilingualism. 
http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-
benefits-of-multilingualism-full-article/   
6 Cook, Vivian J. Requirements for a multilingual 
model of language production. 
http://www.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Papers/
RequirementsForMultilingualModel.htm   

 ენის სიღრმისეული გააზრება და აღქმა; 

 მშობლიური ენის უფრო სწრაფად 

შესწავლის უნარი, მიუხედავად რასისა, 

სქესისა ან განათლების დონისა; 

 მშობლიურ ენაზე  უფრო ეფექტურად 

კომუნიკაციის უნარი;  

 მზარდი ლექსიკური მარაგი (მათ შორის 

მშობლიურ ენაზე); 

 გაგებისა და მახსოვრობის უკეთესი 

უნარი; 

 უკეთესი ვერბალური და სივრცეში 

ორიენტირების უნარები; 

 უკეთესი კოგნიტური მოქნილობა, 

პრობლემის მოგვარების უკეთესი 

უნარები, უფრო მაღალი დონის 

სააზროვნო უნარები;  

 ფართო მსოფლმხედველობა და 

საკუთარი კულტურის სხვა 

პერსპექტივიდან დანახვის 

შესაძლებლობა, რაც ხელს უწყობს 

კულტურული კონცეპტების შედარებას, 

შეპირისპირებასა და გაგებას;  

 უკეთესი კრიტიკული აზროვნების 

უნარები;  

 სხვა ქვეყნებისა და კულტურების 

დაფასების უკეთესი უნარები, რაც, 

თავის მხრივ, ამცირებს ქსენოფობიას, 

რასიზმს და არატოლერანტობას (ახალი 

ენის შესწავლას თან სდევს ახალი 

კულტურის გაცნობა და შესწავლა);  

 უცხოური ენების შესწავლის უკეთესი 

უნარი; 

 სხვადასხვა პროფესიაში დასაქმებისა 

უკეთესი პერსპექტივები.7 

                                                             
7 7Paradowski Michał B. The Benefits of Multilin-
gualism. 
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დღეისათვის ევროპის 48 

სახელმწიფოს აქვს 38 სხვადასხვა 

სახელმწიფო ენა. თუმცა, ამის 

პარალელურად, არსებობს 240 მკვიდრი 

ენა. ისეთ ქვეყენებს, როგორებიცაა 

იტალია, დიდი ბრიტანეთის 

გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, 

პოლონეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი, 

რუმინეთი და უკრაინა - აქვთ არაერთი 

მკვიდრი ან რეგიონული ენა.8  

უკრაინის მოსახლეობა 

მულტილინგვური შემადგენლობისაა. 

უკრაინის მოსახლეობის აღწერის 

მიხედვით, ქვეყანაში ცხოვრობს 130-ზე 

მეტი ეროვნებისა და ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენელი.  

ეთნიკურად უკრაინელები ქვეყნის 

მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს 

წარმოადგენს - 77.8 %. მომდევნო ყველაზე 

დიდ ეთნიკურ ჯგუფს წარმოადგენენ 

რუსები - 17.3 %. დანარჩენი ეთნიკური 

უმცირესობების ჯგუფები არიან 

ბელორუსები (0.6 %), მოლდოველები (0.5 

%), ყირიმელი თათრები (0.5 %), 

ბულგარელები (0.4 %), უნგრელები (0.3 %), 

რუმინელები (0.3 %), პოლონელები (0.3 %), 

ებრაელები (0.2 %), სომხები (0.2. %), 

ბერძნები (0.2 %), თათრები (0.2 %), 

ქართველები (0.1 %), ბოშები (0.1 %), 

                                                                                           
http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-
benefits-of-multilingualism-full-article/   
8 Durk, Gorter. “Cultural diversity as an asset for 
human welfare and development” in Sustainable 
Development in a Diverse World (SUS.DIV) 
www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/RT1.2_PP_Dur
k.pdf   

აზერბაიჯანელები (0.1 %), გერმანელები 

(0.1 %), გაგაუზები (0.1 %).9 

როგორც ზემოთ მოცემული 

ინფორმაციიდან ჩანს, ენასთან 

დაკავშირებული სიტუაცია უკრაინაში 

საკმაოდ რთულია. ამ ფონზე უკრაინულ 

ენას განსაკუთრებული საზოგადოებრივ-

ლინგვისტური ადგილი უჭირავს. დე 

იურე, უკრაინული არის მთელს ქვეყნის 

ტერიტორიაზე გავრცელებული ენა, 

თუმცა რეალურად სიტუაცია 

რადიკალურად განსხვავებულია. უფრო 

მეტიც, უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის 

დიდ ქალაქებში რუსული ენა თამაშობს 

დომინანტურ როლს. ევროპის არცერთ 

ქვეყანაში არ ხდება უმცირესობის ენის 

მიერ სახელმწიფო ენის ასეთი ჩანაცვლება. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქვეყნის 

გარკვეულ ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად, 

უმცირესობის ენა წარმოადგენს 

სახელმწიფო ენას. ქვეყნის უმეტეს 

ნაწილში ცხოვრობს ბილინგვალი 

მოსახლეობა, თუმცა არის ქალაქები, სადაც 

მულტილინგვალი მოსახლეობა 

ცხოვრობს. უკრაინის ენობრივი 

სიტუაციის ერთ-ერთი უცნაური 

მახასიათებელი ისაა, რომ ეთნიკურად 

უკრაინელი მოსახლეობის ნაწილისთვის, 

ისევე, როგორც ეთნიკური უმცირესობების 

ერთი ნაწილისთვის, მშობლიური ენა არის 

რუსული.  

შესაბამისად, ენობრივი პოლიტიკის 

მიზანი უნდა იყოს ბილინგვალებს შორის 

უკრაინული ენის გაძლიერება, ისე, რომ 

                                                             
9 Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р. 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/n
ationality/   
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საფრთხე არ შეექმნას რუსულ კომპონენტს 

და შეძლოს ფუნქციური ნიშის 

შენარჩუნება უკრაინულ რეალობაში. 

გარდა ამისა, უკრაინული ენის სათანადო 

სოციალური სტატუსის მოპოვებისთვის, 

იგი უნდა გახდეს lingua franca 

საზოგადოების თითოეული 

წევრისთვის.10  

პიროვნების ლინგვისტური არჩევანი 

ნამდვილად არ არის დამოუკიდებელი 

ქმედება. იგი განპირობებულია რამდენიმე 

ექსტრალინგვისტური და სოციალურ-

ფსიქოლოგიური ფაქტორით, 

როგორებიცაა:  

 ქვეცნობიერად დომინანტი ენის 

აღიარება; 

 ნეგატიური სტერეოტიპების ზეწოლა, 

რომელთა მიზანია ქალაქისა და 

სოფლის მოსახლეობას შორის 

განსხვავების აღმოფხვრა; 

 ეროვნული იდენტობის ღრმა კრიზისი 

და ეროვნული კულტურის უკუსვლა. 

ენასთან დაკავშირებული არჩევანი 

ასევე დაკავშირებულია ისტორიულ 

ტრადიციებთან. უკრაინის სამხრეთ და 

აღმოსავლეთ რეგიონები წლების 

განმავლობაში რუსეთი ნაწილი იყო. ამან 

იმდენად დიდი გავლენა იქონია იქაურ 

მოსახლეობაზე, რომ, ფაქტობრივად, 

დაიწყო ახალი ეთნოსის ჩამოყალიბება.11 

ამდენად, უკრაინის კონტექსტში 

                                                             
10

 Ажнюк Б. Мовна ситуація в Україні і зарубіжний 
досвід мовного планування // Українознавство. – 
2007. – № 1. – С. 176–182.   
11

 Кісь Р. Лінгвокультурна маргіналізація у містах 

України (неофункціо-  

нальне бачення) // Мовні конфлікти і гармонізація 
суспільства: Матеріали  

наукової конференції. – К., 2002. – С. 55–58   

მულტილინგვიზმი არ უნდა ნიშნავდეს 

ეროვნული იდენტობის დაკარგვას. 

უკრაინის კონსტიტუციის მე-10 

მუხლი ითვალისწინებს შემდეგს: 

„უკრაინის სახელმწიფო ენა არის 

უკრაინული“. ამასთანავე, 53-ე მუხლის 

მიხედვით: „ეროვნულ უმცირესობებს 

აქვთ მშობლიურ ენაზე განათლების 

მიღების უფლება, ან სახელმწიფო და 

საზოგადოებრივ დაწესებულებებში ან 

კულტურულ ცენტრებში მშობლიური ენის 

შესწავლის უფლება“. 12 

უკრაინის მოსახლეობის 

ლინგვისტური შემადგენლობა 2001 წლის 

აღწერის მიხედვით ასეთია:  

 მოსახლეობის 67.5 % -ის მშობლიური 

ენა არის უკრაინული; 

 მოსახლეობის 29.6 % -ის მშობლიური 

ენა არის რუსული; 

 დანარჩენ ენებზე მოსაუბრე 

მოსახლეობა შეადგენს 2.9 %-ს.  

უკრაინული ენა მშობლიურ ენად 

აღიარა ეთნიკურად უკრაინელი 

მოსახლეობის 85.2 %-მა, ხოლო რუსული 

ენა მშობლიურ ენად მიიჩნია ეთნიკურად 

რუსი მოსახლეობის 95.9 %-მა. ეს 

ნამდვილად წარმოადგენს ეროვნული 

კრიტერიუმით ეროვნული 

თვითიდენტიფიცირების ინდიკატორს.13 

პირველ ცხრილში წარმოდგენილია 

ძირითადი ეთნიკური ჯგუფების მიერ 

უკრაინული, რუსული და სხვა ენების 

გამოყენება.  

                                                             
12 Constitution of Ukraine. http://www. stat-
ic.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm   
13 Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р. 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/la
nguage/   
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ცხრილი 1.  

 

ეროვნება 

მშობლიური ენა 

ეთნიკური 

ჯგუფის ენა 

უკრაინული რუსული სხვა 

ბელორუსები 19.8 17.5 62.5 0.2 

ბულგარელები 64.2 5.0 30.3 0.5 

ყირიმელი თათრები  92.0 0.1 6.1 1.8 

გაგაუზები 71.5 3.5 22.7 2.3 

გერმანელები 12.2 22.1 64.7 1.0 

ბერძნები 6.4 4.8 88.5 0.3 

უნგრელები 95.4 3.4 1.0 0.2 

ებრაელები 3.1 13.4 13.4 13.4 

მოლდოველები 70.0 10.7 17.6 1,7 

პოლონელები 12.9 71.0 15.6 0.5 

რუმინელები 91.7 6.2 1.5 0.6 

რუსები 95.9 3.9 - 0.2 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, 

უმცირესობების უმეტესი ნაწილი 

მშობლიურ ენად მიიჩნევს რუსულს. ამ 

გარეომებას თავისი ისტორიული ახსნა 

აქვს. რუსეთის იმპერიის პერიოდის 

ანალიზის გარეშეც, ძლიერი ენობრივი 

პოლიტიკის ნიშნები შეიმჩნევა საბჭოთა 

კავშირის პერიოდშიც. უკრაინის 

რუსიფიკაციისთვის არაერთი კარგად 

დაგეგმილი ღონისძიება განხორციელდა, 

რაც ითვალისწინებდა ეროვნული ენის 

სოციალური ფუნქციების აღმოფხვრას და 

საბჭოთა საზოგადოებაში რუსულის, 

როგორც საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის 

კომუნიკაციის ენის გაძლიერებას. უფრო 

მეტიც, საბჭოთა უკრაინის ტერიტორიაზე 

რუსული გახდა ოფიციალური და ბიზნეს 

კომუნიკაციის ენა, ისევე, როგორც 

საშუალო და უმაღლესი განათლების ენა.  

XX საუკუნეში მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, 

რომლებიც კარგად ფლობდნენ რუსულ 

ენას, ან რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ 

რუსული მათი მშობლიური ენა იყო. ეს 

განპირობებული იყო ეთნიკური რუსებისა 

და რუსულენოვანი ეთნიკური ჯგუფების 

გადასახლებით უკრაინის რესპუბლიკაში 

და რუსიფიკაციის პოლიტიკით“. 14 

რუსიფიკაციის განმაპირობებელი 

ფაქტორები იყო:  

                                                             
14 Лозинський Р. Мовна ситуація в Україні. – Львів, 
2008. – С. 213–314   
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 ახალი -  „საბჭოთა ერის“ - 

ჩამოყალიბება ყოფილ საბჭოთა 

კავშირში; 

 ეროვნული უმცირესობებისადმი 

რუსულენოვანი ხელისუფლების 

ფორმალური დამოკიდებულება;  

 საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე 

რუსული ენის „საერთაშორისო 

კომუნიკაციის ენად“ გამოცხადება“; 

 ჰოლოდომორის რეპრესიები 1932-

33 წლებში (10 მილიონი 

უკრაინელი გარდაიცვალა), რამაც 

დიდი გავლენა იქონია უკრაინული 

საზოგადოების ეთნიკურ და 

ეროვნულ სტრუქტურაზე; 

 ფართომასშტაბიანი ურბანიზაცია; 

 ეროვნული უმცირესობების 

დეპორტაცია და ტრანსმიგრაცია. 

მიუხედავად ასეთი ენობრივი 

პოლიტიკისა, სიტუაცია მნიშვნელოვნად 

გასხვავდებოდა დასავლეთ უკრაინაში და 

მის მთავარ ქალაქ ლვოვში. 2001 წლის 

აღწერის შედეგების მიხედვით, 

უკრაინელები ლვოვის მოსახლეობის 88.1 

%-ს შეადგენდნენ. ყველაზე დიდ 

უმცირესობას წარმოადგენდნენ რუსები 

(8.9 %), შემდეგ პოლონელები (0.9 %), 

ბელორუსიელები (0.4 %), ებრაელები (0.3 

%) და სომხები (0.1 %). სხვა ეროვნებები 

შეადგენდნენ 1.3 %-ს. 15 

                                                             
15 Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р. 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/la
nguage/   

ისტორიულად, ლვოვი დაარსდა 

ძველი უკრაინელი მოსახლეობის მიერ. 

როდესაც XIII საუკუნის შუა წლებში 

ჰალიხ-ვოლინის სამეფოს დედაქალაქი 

გადავიდა ლვოვში, იქ დასახლება დაიწყეს 

გერმანელმა და სომეხმა უმცირესობამ. 

პოლონეთის სამეფოში გაწევრიანების 

შემდეგ, პოლონელები და გერმანელები 

შეადგენდნენ ქალაქის უმრავლესობას, 

რომლებმაც დროთა განმავლობაში 

განიცადეს ასიმილაცია. ასევე, მრავლად 

დასახლდნენ სომხები და ებრაელები. 

ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის დროს იგივე 

სიტუაცია შენარჩუნდა. XX საუკუნეში 

პოლონელები შეადგენდნენ მოსახლეობის 

უმრავლესობას, ებრაელები - 

მოსახლეობის 1/3-ს, ხოლო 1/10 საკუთარ 

თავს უკრაინელებს უწოდებდა.  

ჰოლოკოსტისა და „ვისლას“ 

ოპერაციის შედეგად, დასავლეთ 

უკრაინასა და ლვოვში პოლონელებისა და 

ებრაელების წილი დრამატულად 

შემცირდა. საბჭოთა კავშირის დაარსების 

პერიოდში ლვოვში დასახლდნენ 

სხვადასხვა რანგის ხელისუფლების 

წარმომადგენელი რუსი ეროვნების 

მოსახლეობა, ინდუსტრიალიზაციის 

პერიოდში კი ლვოვში ადგილი ჰქონდა 

მასობრივ ურბანიზაციას და მიმდებარე 

სოფლებიდან მოსახლეობის 

გადმოსვლას.16  

                                                             
16 Капраль М. Національні громади міста Львова 
XVІ–XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 8.   
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როგორც ვხედავთ, ლვოვის 

მულტილიგვიზმი მნიშვნელოვნად 

განაპირობა მისი ისტორიული და 

პოლიტიკური განვითარების 

ტენდენციებმა. სხვა გარემოებებს შორის 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეთნიკური 

ჯგუფების უმრავლესობამ, რომლებიც 

სხვადასხვა დროს ლვოვში 

წარმოადგენდნენ უმცირესობასა და 

უმრავლესობას, მოახერხეს საკუთარი 

კულტურული იდენტობისა და ენის 

შენარჩუნება. ამან კი ხელი შეუწყო ისეთი 

გარემოს ჩამოყალიბებას, სადაც 

თანაცხოვრობდნენ სხვადასხვა ენები, 

რომელთა როლი ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში ძალიან დიდი იყო. ასევე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო მსოფლიოს 

სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციის დამყარება, 

რაც მოითხოვდა უცხოურ ენებში 

კომპეტენტურობას. ინგლისურს, როგორც 

lingua franca-ს, მილიონობით სხვა 

ეროვნებისა თუ მშობლიური ენის მქონე 

ადამიანი იყენებს. განათლება 

მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

მულტილინგვიზმს. მეორე და უცხოური 

ენები საბაზო და ნაწილობრივ საშუალო 

საფეხურის განათლების კურიკულუმის 

შემადგენელი ნაწილია.  

ცხრილი 2 აჩვენებს იმ უმცირესობების 

პროცენტურ რაოდენობას, რომლებსაც 

საკუთარ მშობლიურ ენად მიაჩნიათ 

რუსული ან უკრაინული.  

 

ცხრილი 2.  

ეროვნება მშობლიური ენა  % 

ეთნიკური ჯგუფის 

ენა 

უკრაინული რუსული 

უკრაინელები  98.58 - 1.40 

რუსები  90.35 9.56 - 

პოლონელები 46.98 45.51 7.20 

ბელორუსები 23.53 26.61 49.54 

ებრაელები  5.34 28.22 65.72 

სომხები  36.80 21.25 41.12 

თათრები  27.53 14.90 58.82 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, საკუთარი 

ეროვნების ენას მშობლიურ ენად მიიჩნევს 

ეთნიკურ უმცირესობათა საკმაოდ დიდი 

ნაწილი. ეს მიუთითებს ქალაქის 

ეროვნული და კულტურული ცხოვრების 

მრავალმხრივ განვითარებას. ასევე, 

საინტერესოა, რომ 22 ეთნიკური 

უმცირესობა გაერთიანებულია უმცი-

რესობების საზოგადოებაში - „ეთნოსი“. 

საზოგადოებაში ინტერკულტურული 
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კომუნიკაციის ენა არის უკრაინული და 

არა - რუსული. უმცირესობებს აქვთ 

სხვადასხვა ინსტიტუციები და 

ორგანიზაციები, რომელთა მიზანია მათი 

ენებისა და კულტურის განვითარება და 

ხელშეწყობა: 

 რუსული კულტურის ცენტრი დ 5 

რუსულენოვანი სკოლა, ასევე, 3 

რუსულ-უკრაინული სკოლა;  

 პოლონური კულტურის ცენტრი და 

2 პოლონურენოვანი სკოლა, ისევე, 

როგორც პოლონური ენის კურსები 

ბაღის ასაკის ბავშებისთვის; 

 ებრაული კულტურის ცენტრი, 

რომელიც ხელს უწყობს ებრაული 

ენის შენარჩუნებას ებრაული ენის 

საკვირაო კურსებისა და მუზეუმის 

საშუალებით; 

 ბელორუსიის ცენტრი, რომელიც, 

საკვირაო სკოლის საშუალებით, 

ხელს უწყობს ბელორუსიული ენის 

შენარჩუნებას; 

 ლიტვური საზოგადოება „მადეინა“ 

და საკვირაო სკოლა; 

 სომხური საზოგადოება, რომელიც 

აერთიანებს 2 ორგანიზაციას: 

„სომხური კულტურის ცენტრი“ და 

„უკრაინაში სომხური 

ახალგაზრდების კავშირი“, ასევე 

ენის შემსწავლელი კურსები.  

ლვოვის ივან ფრანკოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის კურიკულუმი მოიცავს 

სავალდებულო კურსებს რუსულ ენასა და 

ლიტერატურაში, პოლონურ ენასა და 

ლიტერატურაში, ჩეხურ ენაში და არჩევით 

კურსებს ლიტვურ ენაში.  ლვოვის 

ფრანკოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

უკრაინაში ორ უნივერსიტეტს შორის ერთ-

ერთია (კიევის მოჰილას აკადემიასთან 

ერთად), სადაც „ენობრივი პოლიტიკა“ 

სავალდებულო კურსია. ასევე, 

სახელმწიფო ბიუჯეტით ფინანსდება 

სკოლები პოლონური და რუსული 

უმცირესობისთვის.  

ყველა უმცირესობა (გარდა 

ებრაელებისა და სომხებისა, რომლებიც 

იყენებენ რუსულს) საკუთარ ორგა-

ნიზაციებთან კომუნიკაციას ამყარებენ 

თავიანთ მშობლიურ ენებზე. თითოეული 

ორგანიზაცია უსაფრთხოდ ფუნქცი-

ონირებს.  

ინგლისურის, როგორც ევროპის 

საერთაშორისო საზოგადოებაში lingua 

franca-ს სტატუსს შესაბამისი ასახვა აქვს 

ლვოვის დაწყებთ, საშუალო და უმაღლეს 

განათლებაში. ყველა სახის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ინგლისურ ენას პირველი უცხოური ენის 

სტატუსი აქვს. მის შემდეგ კი განიხილება 

ისეთი ენები, როგორებიცაა გერმანული, 

ფრანგული და ესპანური.  

დაბოლოს, მნიშვნელოვანია ბიოლო-

გიურ და ლინგვისტურ მრავალფე-

როვნებას შორის.   

როგორც დავით კრისტალი აღნიშნავს 

თავის წიგნში „ენის სიკვდილი“: „რა თქმა 

უნდა, როგორც ცხოველების სახეობების 

გადაშენება ამცირებს მსოფლიოს, ასეთივე 
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გავლენა აქვს ენების სიკვდილს. 

ბუნებრივია, ლინგვისტებმა ვიცით და 

საზოგადოებაც ხვდება, რომ ნებისმიერი 

ენა არის ადამიანების კოლექტიური 

ინტელექტის უმაღლესი მიღწევა, ისევე 

ღვთაებრივი და იდუმალი, როგორც 

ცოცხალი ორგანიზმი“. 17 

ამ კონტექსტში ასევე საინტერესოა 

ენისა და ბაღის ანალოგია, რომლის 

ავტორიც არის ოფელია გარსია. გარსიას 

მიხედვით, ძალიან უინტერესო და 

მოსაწყენი იქნებოდა მსოფლიო რომ 

შედგებოდეს ერთი და იმავე ფერის 

ყვავილებიანი ბაღებით. გაცილებით 

საინტერესო ესთეტიკური გამოცდილება 

გვექნება, თუ მოვინახულებთ ბაღებს 

სხვადასხვა ზომის, ფერს და ფორმის 

ყვავილებით. ლინგვისტური 

მრავალფეროვნებაც გაცილებით 

საინტერესოს და მრავალფეროვანს ხდის 

მსოფლიოს. მაგრამ, ბაღის მსგავსად, ამ 

შემთხვევაშიც გარკვეული სირთულეები 

იქმნება. ზოგიერთი ყვავილი (და 

ზოგიერთი ენა) ძალიან სწრაფად 

ვრცელდება და ყვავის, ზოგს კი 

განსაკუთრებული ზრუნვა და დაცვა 

სჭირდება. ენობრივი მრავალფეროვნება 

დაგეგმვას და მოვლას:  

1. ბაღში ყვავილების სახეობების 

დამატება: სხვა ენების სწავლა 

დამატებითი და გამამდიდრებელი 

გამოცდილებაა; 

                                                             
17 Crystal, David.” Language Death” University Press, 
Cambridge, 2000. – p. 36   

2. იშვიათი ყვავილების დაცვა: 

კანონმდებლობისა და განათლების 

გზით რისკის ქვეშ მყოფი ენების 

დაცვა;  

3. გადაშენების წინაშე მყოფ 

ყვავილებზე (ენებზე) ზრუნვა; 

4. სწრაფად და ბუნებრივად 

გავრცელებადი ყვავილების 

კონტროლი: გავრცელება 

დასაშვებია, თუ ეს არ გამოიწვევს 

სხვა ჯიშების განადგურებას. 18 

                                                             
18

 Garcia, Ofelia. From language garden to sustaina-
ble languaging: bilingual education in a global world. 
N OV EMB E R – D E C EMB E R 2 0 1 1, NABE 
PERSPECT IVES 
www.bangor.ac.uk/.../garcia/2012NABENewsletter_
34n1_Nov2011_Dec2011.pdf   
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ნატალია ფომინიხი 

ყირიმის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი 

 

 

შემსწავლელის ავტონომიის განვითარება 

ენის კომპიუტერზე ორიენტირებული შესწავლის გარემოში (CALLE) 

 

აბსტრაქტი 

 

სტატია ეხება ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლის 

პროცესში პასუხისმგებლობის მასწავლებლიდან მოსწავლეზე გადატანის საკითხს. ავტორი 

წარმოადგენს ენის ავტონომიური შესწავლის საფუძველსა და მდიდარ მასალას, აღწერს 

კომპიუტერზე ორიენტირებულ გარემოში ენის შესწავლის პროცესს, ხაზს უსვამს 

თვითშეღწევადი ენის ცენტრის (SALC) არსს. ცენტრი შექმნილია მომავალი IT 

სპეციალისტებისათვის ენის სწავლების მიზნით, როგორც კომპიუტერზე ორიენტირებული 

გარემო. 

საკვანძო სიტყვები: ენის ავტონომიური შესწავლა; ენის კომპიუტერზე ორიენტირებული შესწავლა; 

თვითშეღწევადი ენის ცენტრი.  

 

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში შემსწავლელის ავტონომიისა და დამოუკიდებლობის 

ცნებები სულ უფრო იმკვიდრებს ადგილს და ძველი დამოკიდებულება ენის სწავლის პროცესში 

სიტყვის მასალად რჩება. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის მასწავლებლიდან შემსწავლელზე 

გადატანა სასწავლო კურიკულუმის (შემსწავლელზე ორიენტირებული მიდგომით) შეცვლის 

შედეგია. უფრო  მეტიც, მასწავლებლისა და შემსწავლელის როლების შეცვლა გახდა რადიკალური 

ცვლილებების საფუძველი საკლასო მოწყობასა და კლასში ავტორიტეტისა და გავლენის 

გადანაწილებაში. მაგარამ უკრაინის საგანმანათლებლო სივრცეში ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება 

ავტონომიური სწავლის ორგანიზებისათვის საჭირო საშუალებებისა და გარემოს შექმნა. აქედან 

გამომდინარე, წინამდებარე ნაშრომის მიზანია რამდენიმე მოსაზრების წარმოდგენა იმის შესახებ, 

თუ როგორ შეიძლება ენის თვითშესწავლის იდეის დანერგვა. 

პირველი შეკითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგია: რას ნიშნავს ავტონომია? 

ავტონომიის დეფინიციისათვის დავესესხებით ჰოლეკს [1981, ციტირებულია პინტრიჩის მიერ 1994, 

გვ. 1], რომელიც აღწერს ავტონომიას, როგორც შესაძლებლობას, იყო პასუხისმგებელი ვინმეს 

სწავლაზე. ზოგადად, ტერმინი ავტონომია შეიძლება შემდეგნაირად გამოვიყენოთ [პინტრიჩი, 1994, 

გვ. 2]: 
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- როდესაც შემსწავლელი სწავლობს თვითონ, სხვების დახმარების გარეშე; 

- უნარები, რომელთა დაუფლება და გამოყენებაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად; 

- თანდაყოლილი შესაძლებლობები, რომლებიც იზღუდება ინსტიტუციური განათლებით; 

- შემსწავლელის პასუხისმგებლობის გამომუშავება დამოუკიდებელი სწავლისას; 

- შემსწავლელის უფლება, დამოუკიდებლად შეარჩიოს სწავლის მიმართულება და 

შესაბამისად წარმართოს იგი. 

 

ავტონომია შეიძლება განვსაზღვროთ შემდეგი სიტყვებით: განათლებიდან, როგორც 

სოციალური პროცესიდან გამოსვლა, აგრეთვე სწავლის პროცესში ძალაუფლების გადანაწილება 

ცოდნის კონსტრუქციისა და მონაწილეთა როლების გათვალისწინებით. 

რაც არ უნდა იყოს, ავტონომიურ შემსწავლელს აქვს აქტიური როლი სწავლის პროცესში, ის 

განაზოგადებს იდეებს, განუსაზღვრავს თავს სწავლის შესაძლებლობებს. ეს უფრო მეტია, ვიდრე 

მასწავლებლის სხვადასხვა დირექტივებზე რეაგირება. ეს იდეა ძალიან ახლოს დგას 

კონსტრუქტივიზმთან,  რომლის მიხედვითაც ავტონომიური შემსწავლელი არის მნიშვნელობის 

თავად, დამოუკიდებლად მააქტივებელი, აქტიური მონაწილე, მოქმედი, აგენტი საკუთარი სწავლის 

პროცესში. ის არ არის ის, ვისთვისაც მოვლენები დამოუკიდებლად ვითარდება. ის არის  ის, ვისი 

საკუთარი ნებითაც ხდება ესა თუ ის მოვლენა, ვინც იწვევს ამას. სწავლა განიხილება როგორც 

შედეგი სამყაროსთან მის მიერ ინიცირებული ინტერაქციისა. 

ამგვარი მიდგომის ფარგლებში, სწავლა არ არის მხოლოდ მექანიკური დამახსოვრების პროცესი.  

ეს არის კონსტრუქციული პროცესი, რომელიც მოიცავს მოვლენებში მნიშვნელობების აქტიურ 

ძიებას (ან თუნდაც მნიშვნელობების მისადაგებას). ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეული შემსწავლელი 

თავად აგებს თავისი ცოდნის სისტემას, ირჩევს საკუთარ სტრატეგიებს და სახავს თავისი სწავლის 

ტრაექტორიას.  

ლესლი პ. სტიფის [ლესლი პ. სტიფი, 1995] მიხედვით, კონსტრუქტივიზმი განათლებაში არის 

პერსპექტივა, რომელიც ხსნის, თუ როგორ არის კონსტრუირებული ცოდნა ადამიანში, როცა 

შემოსულ ინფორმაციას ხვდება მიღებული გამოცდილების საფუძველზე არსებული ცოდნა. ეს 

ფესვებს იღებს კოგნიტური ფსიქოლოგიიდან და ბიოლოგიიდან, აგრეთვე განათლებაში არსებული 

მიდგომიდან, რომლის მიხედვითაც ძირითადი აქცენტი კეთდება ცოდნის შექმნაზე სამყაროსთან 

მიმართების ადაპტირების გზით. აღმოჩენები, მოქმედებითი, კოლაბორაციული, პროექტზე 

დაფუძნებული და პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლა არის ის ასპექტები, რომლებიც 

აყალიბებს სწავლასა და სწავლებას კონსტრუქტივიზმში. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სწავლა კონსტრუქტივიზმის საფუძველზე არ ნიშნავს ფაქტებისა 

და წესების დამახსოვრებას, არამედ მიზნად ისახავს საკუთარი ცოდნის რეორგანიზებასა და 

რეკონსტრუირებას ახალი გამოცდილების მიღების გზით. აქედან გამომდინარე, კონსტრუქტივიზმი 

ცვლის პასიურს აქტიურით:  ცოდნა არ შეიძლება ისწავლებოდეს, ის შეიძლება მხოლოდ 
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შესწავლილ იქნეს. შესაბამისად, ენის სწავლა არ შეიძლება გავიაზროთ, როგორც წესების,  

სტრუქტურებისა და ფორმების ათვისება. თითოეული შემსწავლელი იღებს თავის გამოცდილებას, 

სამყაროს შესახებ ცოდნას და დებს მას ახალ სამიზნე ენაში. როგორც ჩანს, კონსტრუქტივიზმი მხარს 

უჭერს ავტონომიის ფსიქოლოგიურ ვერსიებს, რომლებსაც მიეკუთვნება შემსწავლელის ქცევა, 

დამოკიდებულება, მოტივაცია და თვითგააზრება. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ასევე მასწავლებლისა და შემსწავლელის როლების 

შეცვლის განხილვა. მასწავლებელი არ არის ლექსიკონი, მასწავლებელი არ არის ენციკლოპედია ან 

წაკითხული ინფორმაციის მიღების წყარო. მასწავლებელი არის დამხმარე ან ფასილიტატორი, 

რომელიც  ხელს უწყობს შემსწავლელის ავტონომიას, უღვივებს მას თვით სწავლისა და თვით 

კონტროლის უნარებს. ამდენად, კიდევ ერთი ცვლილებაა მოცემულ პარადიგმაში - 

მასწავლებლისეულ კონტროლს ენაცვლება შემსწავლელისეული კონტროლი. 

სამეცნიერო ნაშრომების ანალიზის საფუძველზე [პინტრიჩი, 1994; შუნკი, 2005] ჩვენ გამოვყავით 

ავტონომიური შემსწავლელის რამდენიმე მახასიათებელი: 

- დამოუკიდებელი/ავტონომიურ შემსწავლელებს აქვთ სწავლის სტილისა და სტრატეგიების 

საკუთარი ხედვა; 

- სწავლის ამოცანების აქტიური მიდგომების გამომუშავება; 

- რისკისადმი მზაობა, სამიზნე ენასთან დაკავშირებული ყველა სირთულის მიღება; 

- ამოცნობის უნარი; 

- ფორმისა და შინაარსის მიღება; მნიშვნელობისა და პრიორიტეტულობის მიხედვით 

დალაგება; 

- სამიზნე ენის განვითარება სხვადასხვა დამოუკიდებელ რეფერენციულ სისტემებში; 

გადახედვა, გამოუყენებელი ჰიპოთეზებისა და წესების უარყოფა; 

- სამიზნე ენისადმი ტოლერანტული და გამორჩეული მიდგომა. 

 

შემდეგი საკითხი, რომელზეც უნდა ვიმსჯელოთ, გულისხმობს ენის ავტონომიური შესწავლის 

პირობებს. უპირველეს ყოვლისა, ნათელი უნდა იყოს ის, რომ ავტონომიური შემსწავლელი არ არის 

მზა პროდუქტის შემქმნელი ან პერსონალური მახასიათებელი. დამოუკიდებელია შემსწავლელი 

მაშინ, როცა  დაკმაყოფილებულია რამდენიმე პირობა. კერძოდ, შემსწავლელის მხრიდან 

კოგნიტური და მეტაკოგნიტური სტრატეგიები, მოტივაცია, დამოკიდებულება და ენის შესწავლის 

შესახებ ცოდნა. ამდენად, მასწავლებლებმა უნდა შევაიარაღოთ ჩვენი სტუდენტები ენის სწავლის 

სტრატეგიებით. შესაბამისად, უნდა შევქმნათ ენის სწავლის სათანადო განსაკუთრებული გარემო, 

სადაც თითოეულ შემსწავლელს შეეძლება ისწავლოს თავისი ტემპით, აირჩიოს თავისი სტრატეგია 

და სტილი, განსაზღვროს თავისი პრობლემა, სასწავლო მასალა, თავისი პრიორიტეტები. მაგრამ 

ამგვარი გარემოს შექმნა არ არის ერთი დღის საქმე და პრობლემა, ამგვარი გარემო არის ცოცხალი 

ორგანიზმი, რომლის არსებობაც მუდმივად უნდა წესრიგდებოდეს სწავლის პროცესში ჩართული 

ყველა  მონაწილის მიერ. და ცხადია, რომ ამგვარი გარემო შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ 
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თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინფორმატიკის გამოყენებით, ამგვარი გარემო მუდმივად 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინტერნეტის მეშვეობით. 

ჩვენს უნივერსიტეტში იყო მცდელობა, შექმნილიყო კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე  

ორიენტირებული ენის სასწავლო გარემო (CALLE). ამგვარი გარემოს კომპონენტებია: ვებგვერდი 

„როგორ ვასწავლოთ ინგლისური ტექნოლოგიების მეშვეობით“ (http://shvidko172.narod2.ru), 

მეთოდოლოგიური ინგლისურენოვანი ონლაინგაზეთი (EOL: http://sites.google.com/site/ 

eolnewspaper/), საკითხავი ინგლისური ონლაინბლოგი (http://readingenglishonlineblog.blogspotcom) 

და თვითწვდომადი ცენტრი (SALC: https://sites.google.com/site/selfaccesslanguagecente/).  

ცენტრის მიზანია ინგლისურის, როგორც მეორე ენის, შემსწავლელთა უზრუნველყოფა 

ონლაინმასალით, აგრეთვე სტუდენტების ხელშეწყობა, რათა მათ გამოიყენონ სწავლის 

სტრატეგიები, ენა, მოსასმენი თუ საკითხავი მასალა და ლაპარაკის უნარები, ისევე, როგორც 

პრეზენტაციის უნარები და ბევრი სხვა რამ, რაც საუნივერსიტეტო წარმატების საფუძველი 

შეიძლება გახდეს. 

ცენტრის შექმნისას ჩვენ ვცდილობდით, მხედველობაში მიგვეღო სწავლის ისეთი სტრატეგიები 

(ჩვენ განვიხილავდით სწავლის სტრატეგიებს, როგორც ზოგად გეგმას, რომელსაც აყალიბებს 

შემსწავლელი, რათა მიაღწიოს დისტანციურ აკადემიურ წარმატებას. ის განსაზღვრავს, თუ რა, სად 

და როგორ უნდა გაკეთდეს წარმატების მისაღწევად), როგორებიცაა კოგნიტური და 

მეტაკოგნიტური სტრატეგიები, ანალიზი, დაგეგმვა, შემსწავლელის დამოკიდებულება, მოტივაცია 

და თვითშეფასება. მოდით, დეტალურად განვიხილოთ ყველა ეს სტრატეგია და მათი რეალიზაციის 

გზები ცენტრში (CALLE). 

მაშასადამე, კოგნიტური სტრატეგიები უშუალოდ ზემოქმედებს მიღებულ ინფორმაციაზე და 

ხელს უწყობს სწავლის პროცესის განვითარებას. ენის სწავლის კოგნიტურ სტრატეგიებში ჩვენ 

გამოვყოფთ: 

- გამეორება, სხვათა მეტყველების იმიტირება; 

- გამეორება, როცა ხდება სხვების მეტყველების იმიტირება; 

- წყაროების, ლექსიკონებისა და სხვა მასალის გამოყენება; 

- თარგმანი, მშობლიური ენის გამოყენება სამიზნე ენაზე გაუგებარი მასალის გასააზრებლად; 

- ჩანაწერების გაკეთება; 

- დედუქცია, მეორე ენის წესების გააზრებული გამოყენება; 

- კონტექსტუალიზაცია, სიტყვის ან ფრაზის აზრის მქონე თანმიმდევრობით წარმოდგენა; 

- ტრანსფერი, პირველ ენაზე აუცილებელი ცოდნის გამოყენება მეორე ენაზე ფაქტებისა და 

მოვლენების გასაგებად და დასამახსოვრებლად; 

- დასკვნა, კონტექსტის გასწვრივ უცნობი სიტყვის მონიშვნა (ახალი სიტყვის სწავლა); 

- რაიმეს გაგების მიზნით მასწავლებლისათვის შეკითხვის დასმა. 

რაც შეეხება მეტაკოგნიტურ სტრატეგიებს (ცოდნა, რომელიც მოიცავს შემსწავლელისათვის 

აუცილებელ ყველა ფაქტს, სხვადასხვა ვითარებაში ცოდნისა და აუცილებელი უნარების მიღება), ეს 

http://shvidko172.narod2.ru/
http://sites.google.com/site/%20eolnewspaper/
http://sites.google.com/site/%20eolnewspaper/
http://readingenglishonlineblog.blogspotcom/
https://sites.google.com/site/selfaccesslanguagecente/
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არის უნარები, რომლებიც გამოიყენება დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შემსწავლელის აქტივობების 

შეფასებისათვის. მაშასადამე, მეტაკოგნიტური სტრატეგიები არის უფრო სწავლის შესახებ, ვიდრე 

საკუთრივ სწავლის სტრატეგიები. მეტაკოგნიტური სტრატეგიებია, მაგალითად: 

- პირდაპირი ყურადღება: ყურადღების გამახვილება ამოცანის ზოგად ასპექტებზე; 

- შერჩევითი ყურადღება: ყურადღების გამახვილება ამოცანის სპეციფიკურ ასპექტებზე; 

- თვითშეფასება: საკუთარი ნაშრომის, პრეზენტაციის შეფასება საკუთარი სტანდარტების 

მიხედვით; 

- წინასწარი დაგეგმვა: მიზნებისა და მათი განხორციელების გზების განსაზღვრა, 

იდენტიფიცირება; 

- დაგეგმვა პროცესში: მიზნების შეცვლა; 

- თვითმონიტორინგი: საკუთარი თავისთვის შემდეგი შეკითხვების დასმა: „როგორ ვაკეთებ?“ 

„მაქვს სირთულეები ამ ამოცანის გადაწყვეტისას?“ 

- თვითგანმტკიცება: წარმატებისათვის თავის დაჯილდოება. 

შემსწავლელის დამოკიდებულებისა და მოტივაციიდან გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ ენის 

სწავლა არ არის მხოლოდ კოგნიტური ამოცანა. ენის წარმატებული სწავლა დამოკიდებულია 

შემსწავლელის შინაგან მახასიათებლებზე, სამყაროსადმი ზოგად დამოკიდებულებასა და 

შემსწავლელის აქტივობებზე, მის სურვილზე, ისწავლოს. შემსწავლელის დამოკიდებულება და 

სამოტივაციო სტრატეგიები ენის შესწავლაში საკვანძო როლს თამაშობს. ამდენად, მასწავლებლის 

მთავარი ამოცანაა, ხელი შეუწყოს სტუდენტებს, შეაფასოს და მოტივაცია გაუღვივოს მათ, შექმნას 

ყველასათვის კომფორტული ატმოსფერო. ამის მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ 

მოტივაციაზე, რაც, ჩვენი აზრით, გულისხმობს მიზნის მიღწევის სურვილს,  ამისათვის ყველაფრის 

გაკეთების მზაობას და ამოცანის გადაჭრით დაკმაყოფილებას. 

დამოკიდებულებასა და მოტივაციასთან ახლოს დგას თვითშეფასებაც. ეს არის შემსწავლელის 

მიერ საკუთარი თავის შეფასება სამიზნე ენაში გადაჭრილი სირთულეების მიხედვით. 

თვითშეფასება - ეს არის განაჩენი, რომელიც საკუთარი თავისთვის გამოაქვს შემსწავლელს.  

CALLE-ის მიხედვით ზოგადად და SALC-ის მიხედვით კონკრეტულად - შემოთავაზებულია 

მრავალფეროვანი ამოცანები, აქტივობები, სავარჯიშოები, რომლებიც ეფუძნება ენის შესწავლას, 

პროექტებზე მუშაობას, სირთულეების დაძლევას, შემთხვევის ანალიზს და ა. შ. 

ზემოთ მოყვანილი იდეიდან გამომდინარე, ჩვენ გამოვკვეთეთ რამდენიმე ხერხი, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს შემსწავლელის ავტონომიის განვითარებას. უპირველეს ყოვლისა, შემსწავლელის 

ავტონომიის ხელშეწყობისათვის აცილებელია საკუთარი თავის შემაფასებელი ანგარიშის დაწერა. 

ამისათვის ყველა სტუდენტი ქმნის ინგლისური ენის ბლოგს და ყოველ კვირას ისინი აკეთებენ 

SWOT ანალიზს და წერენ ანგარიშს. შემდეგ მათ უნდა დაწერონ თავიანთი მოსაზრებები 

მასწავლებლის სულ მცირე ორი კვირის ანგარიშის შესხებ და უპასუხონ თავიანთი ბლოგის ყველა  

კომენტარს. ჩვენი აზრით, ეს კარგი საშულებაა, რათა მივიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 

როგორ დაძლია სტუდენტმა ესა თუ ის ამოცანა. ამით დავეხმარებით სტუდენტს, გაიაზროს თავისი 
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სტრატეგიები, შექმნას ანგარიში იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს ამა თუ იმ ამოცანის გადაჭრის 

დროს. ამგვარ თვითშეფასების ანგარიშს ვუწოდებთ ჩვენ ინტროსპექტულს, რაც გულისხმობს იმას, 

რომ სტუდენტი აანალიზებს თავის სამუშაოს და პროგრესს ამოცანის გადაჭრის პროცესში.  

მეორე ტიპის თვითშეფასების ანგარიშს ვუწოდებთ ჩვენ რეტროსპექტულს, რადგან ამ 

შემთხვევაში შემსწავლელს ვთხოვთ, უკან დაბრუნდეს და რეტროსპექტულად გაიაზროს საკუთარი 

სწავლის პროცესი. რეტროსპექტული თვითსეფასების ანგარიში, როგორც წესი, ღიაა და 

დაუსრულებელი, სტუდენტი არ არის შეზღუდული იმაში, თუ რას წერს, რა პასუხს სცემს დასმულ 

შეკითხვას, კომენტარს ან, ზოგადად, როგორ ეხმიანება წამოჭრილ სადისკუსიო საკითხს. არსებობს 

ორი სახის რეტროსპექტული თვითშეფასების ანგარიში: ნაწილობრივ სტრუქტურირებული 

ინტერვიუ და სტრუქტურირებული კითხვარი. ნაწილობრივ სტრუქტურირებული ინტერვიუ 

შეიძლება იყოს ფოკუსირებული სპეციფიკურ უნარებზე, რომლებიც გულისხმობს ინფორმაციის 

მიღებას  შემსწავლელის გრძნობის შესახებ (კითხვის, მოსმენის და ა. შ. მეშვეობით), პრობლემის 

პირისპირ დგომას, ამ პრობლემის გადაჭრის გზების მოძიებას, შემსწავლელის მიერ იმ ოპტიმალური  

სტრატეგიების ხედვას, რომლებიც მიემართება სწავლის ამოცანებს. სტრუქტურირებული კითხვარი 

ორიენტირებულია იმავე ინფორმაციაზე, ოღონდ განსხვავებული გზით: კითვარი შედგენილია 

ექსპლიციტური კითხვებისა და დებულებების მეშვეობით. შემსწავლელს მოეთხოვება დაეთანხმოს 

მათ ან უარყოს ისინი, დაწეროს, მართალია თუ მცდარი და ა. შ.  ჩვენს ცენტრში ფართოდ ვიყენებთ 

ორივე მეთოდს - ვებგვერდზე წარმოდგენილ აქტივობებს და ბლოგს. 

დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ შემსწავლელის ავტონომიის განვითარება ხანგრძლივი 

პროცესი და რთული ამოცანაა როგორც მასწავლებლისათვის, ისე სტუდენტისთვის. პრობლემის 

გადაჭრის პროცესში საჭიროა ბევრი ახალი მცდელობა, უმეტესად კომუნიკაციური და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. გარდა ამისა,  ენის ეფექტური სწავლების 

მიზნით უნდა შეიქმნას და განვითარდეს  ძლიერი და გავლენიანი გარემო. 
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ინდრა ოდინა   

მასწავლებელთა განათლების დეპარტამენტი, განათლების, ფსიქოლოგიისა და 

ხელოვნების ფაკულტეტი, ლატვიის უნივერსიტეტი 

ილზე მიკელსონე   

პედაგოგიკისა და სოციალური მუშაკების ფაკულტეტი, ლეიპაჯას უნივერსიტეტი 

ლიგიტა გრიგულე   

მასწავლებელთა განათლების პროგრამა, განათლების, ფსიქოლოგიისა და 

ხელოვნების ფაკულტეტი, ლატვიის უნივერსიტეტი 

 

მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება: მიღწევად და 

გაზომვად სწავლის შედეგებზე გადასვლა 

 

აბსტრაქტი 

 

ევროკავშირის საერთო საგანმანათლებლო სივრცისა და ევროპის კვალიფიკაციათა ჩარჩოს 

კვალდაკვალ ლატვია ცდილობს განსაზღვროს მიღწევადი და გაზომვადი სწავლის 

შედეგები. აღნიშნული პროცესი ხელს უწყობს კვალიფიკაციებისა და კვალიფიკაციების 

დესკრიპტორებისადმი ტრადიციული მიდგომის გაუმჯობესებასა და სფეროს ექსპერტების 

მიერ სასწავლო პროგრამების, საგნის/მოდულის, შეფასების სისტემის შემუშავებისა და 

სტუდენტების ნამუშევრების ანონიმურობის პრინციპების გადახედვას.  

სწავლის შედეგები წარმოადგენს ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის მიდგომის ნაწილს. 

სწავლის შედეგი არის თანმიმდევრული სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების დასახვის, 

ისევე როგორც კურიკულუმისა და შეფასების სისტემის შემუშავების ინდიკატორი. 

მიღწევადი სწავლის შედეგების წინასწარ განსაზღვრა, ანუ ცოდნა იმისა, თუ რა უნდა 

იცოდეს სტუდენტმა პროგრამის დასრულების შემდეგ, ქმნის სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს შორის დიალოგის შესაძლებლობას (სტუდენტები, დამსაქმებლები, პროფესიული 

კავშირები, საზოგადოება).  

აღნიშნული სტატია მომზადდა ეროვნული და ევროპული დოკუმენტების, რეგულაციებისა 

და ნორმატიული აქტების კვლევისა და მიღწევად და გაზომვად შედეგებზე დაფუძნებული 

პროგრამების ანალიზის საფუძველზე. ასეთი კვლევის ჩატარება მიზნად ისახავს 

მიღწევადი და გაზომვადი სწავლის შედეგების განსაზღვრის ეფექტური სისტემისა და 

პრაქტიკის დანერგვას. კვლევის შედეგად შემოთავაზებული მიდგომა არის 

სარეკომენდაციო, ღია და მონაწილეობითი. 
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საკვანძო სიტყვები: სწავლის  შედეგები, კვალიფიკაციათა ჩარჩო, პარადიგმა, პარადიგმის 

ცვლილება, შინაარსზე დაფუძნებული სწავლება, შედეგებზე დაფუძნებული სწავლება, 

სასწავლო პროგრამა.  

 

შესავალი  

გლობალიზაცია და ახალი 

მიმდინარეობებისა და მიდგომების 

აღმოცენება გაცილებით ფართო 

მასშტაბის ქმედებებს ითხოვს. 

კერძოდ, საჭირო ხდება განათლების 

სისტემის გაუმჯობესება და 

გლობალურ პროცესებში ჩართვა. 

ერთ-ერთი ასეთუ მნიშვნელოვანი 

პროცესია ბოლონიის პროცესში 

ჩართვა.  

2003 წელს ევროპული ქვეყნების 

განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრები შეხვდნენ ბერლინში და 

მოამზადეს ბოლონიის პროცესის 

განხორციელების  ამსახველი 

ოფიციალური ანგარიში. აღნიშნულ 

ანგარიშში ხაზგასმული იყო 

უმაღლესი განათლების საერთო 

ევროპული მოდელის შექმნის 

მნიშვნელობა, ისევე, როგორც 

ეროვნული ხელისუფლების მიერ 

ეროვნული კვალიფიკაციების 

ჩარჩოს შექმნის აუცილებლობა 

(www.ond.vlaanderen.be). ეს 

გულისხმობს თითოეული 

პროგრამისთვის (საბაკალავრო ან 

სამაგისტრი) არა მხოლოდ 

კრედიტების რაოდენობის, არამედ 

სწავლის შედეგების განსაზღვრას: 

„მინისტრები მოუწოდებენ წევრ 

სახელმწიფოებს, შეიმუშაონ  

შედარებადი და თავსებადი 

კვალიფიკაციების ჩარჩო თავიანთი 

უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. 

აღნიშნულ ჩარჩოში აღწერილი უნდა 

იყოს ისეთი ინფორმაცია, 

როგორიცაა დატვირთვა, ხარისხის 

დონე, სწავლის  შედეგები, 

კომპეტენციები და პროფილი. 

მინისტრები ასევე თანხმდებიან 

შეიმუშაონ კვალფიკაციების ზოგადი 

ჩარჩო ევროპის უმაღლესი 

განათლების სივრცისთვის 

(www.ond.vlaanderen.be).  

ლატვია ევროკავშირის საერთო 

საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილი 

გახდა 2004 წელს და შესაბამისად, 

მისი ერთ-ერთი უმთავრესი 

პრიორიტეტი იყო მიღწევადი და 

გაზომვადი სწავლის შედეგების 

განსაზღვრა, რომლებიც 

ამავდროულად შესაბამისობაში 

იქნებოდა ევროპის კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოსთან. აქედან გამომდინარე, 

საჭირო გახდა კვალიფიკაციებისა და 

მათი აღწერილობის შეცვლა და 

რესტრუქტურიზაცია, სასწავლო 

პროგრამებისა და 

საგნების/მოდულების შემუშავებისა 

http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/
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და შეფასების სისტემის პრინციპების 

შეცვლა, ისევე, როგორც 

სტუდენტების ავტონომიური 

სწავლის განხორციელება. ყველა სხვა 

საკითხთან შედარებით, 

როგორებიცაა პროგრამის 

ხანგრძლივობა და სწავლების 

მეთოდები, ყველაზე 

მნიშვნელოვანია  სწავლის შედეგები, 

ანუ რა უნდა იცოდეს სტუდენტმა 

სასწავლო პროცესის დასრულების 

შემდეგ, რაც, თავის მხრივ, 

წარმოადგენს ახალ სასწავლო 

პარადიგმას.  

 

სწავლის შედეგები - უმაღლესი 

განათლების მახასიათებლები 

 

მიღწევადი და გაზომვადი სწავლის 

შედეგები მიჩნეულია ახალ სასწავლო 

პარადიგმად. ამიტომ მნიშვნელოვანია, 

რომ პარადიგმების ცვლილებას შევხედოთ 

სტუდენტის პერსპექტივიდან - რატომ, 

სად და როგორ სწავლობს სტუდენტი და 

რა უწყობს ხელს მის მოტივაციას. ამ 

თვალსაზრისით, არსებობს ორი სრულიად 

განსხვავებული მიდგომა - 

ბიჰევიორისტულ-კოგნიტური 

(ტრადიციული) და 

კონსტრუქტივისტული (სასწავლო 

მიდგომები (Grootings and Nielsen, 2009). 

პირველი მიეკუთვნება ტრადიციულ 

პარადიგმას, მეორე კი - ე.წ. ახალ, 

სასწავლო პარადიგმას (იხილეთ ცხრილი 

#1).  ამ პარადიგმების შედარება 

წარმოდგენილია ცხრილ #2-ში.  

ცხრილი 1. საგანმანათლებლო მიდგომების შედარება  

ბიჰევიორისტული და კოგნიტური მიდგომა კონსტრუქტივისტული მიდგომა 

სწავლა არის მასწავლებლის მიერ 

მოსწავლისთვის გადაცემული ცოდნისა და 

უნარების აკუმულირების უწყვეტი პროცესი.  

სწავლა არის სელექციური პროცესი, სადაც 

მნიშვნელობა ენიჭება მიღებულ/გაგებულ 

ინფორმაციას და სხვადასხვა გარემოში 

დამოუკიდებლად ინტერაქციას.  

არსებობს სწავლის მხოლოდ ერთი 

საუკეთესო გზა. 

ადამიანები სწავლობენ იმაზე დაფუძნებით, 

რაც უკვე იციან და როგორც აღიქვამენ მათ 

გარშემო არსებულ გარემოს. 

სწავლა არის ინდივიდუალური ქმედება.  ერთი და იგივე ინფორმაცია სხვადასხვა 

ადამიანმა შეიძლება განსხვავებულად 

აღიქვას, ყურადღება მიაქციოს სხვადასხვა  

ასპექტს და  იმოქმედოს განსხვავებულად.  

სწავლა, რომელიც არის ბუნდოვანი ან 

შეუძლებელია მისი განმარტება, ძალიან 

მცირე მნიშვნელობის მქონეა.  

სწავლა არის სოციალური აქტივობა და 

შეიძლება მისი თითოეული ასპექტი 

ყოველთვის სიტყვებით ვერ გამოიხატოს.  
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სწავლა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რაც 

უტყუარია -  ფაქტებსა და 

მტკიცებულებებზე. 

ადამიანებს შეუძლიათ სხვადასხვანაირად 

სწავლა (ისინი მხოლოდ მასწავლებლებისგან 

არ სწავლობე). 

სწავლა არის განმეორებადი პროცესი.  სწავლა არის დინამიური პროცესი და 

დამოკიდებულია კონტექსტზე. ამიტომ 

სწავლის პროცესი დამოკიდებულია 

სასწავლო გარემოზე (Kolb, 1984). 

კოგნიტური და ბიჰევიორისტული 

მიდგომები ხაზს უსვამს მოსწავლის მიერ 

კონკრეტული ცოდნის ათვისებას. მათგან 

განსხვავებით, კონსტრუქტივიზმი, 

რომელიც აქტიური სწავლის პრინციპს 

ეფუძნება, ხაზს უსვამს სოციალურ 

ურთიერთობებსა და დინამიურ 

სიტუაციებს, რომელთა კონტექსტშიც 

მიმდინარეობს სწავლის პროცესი. 

გრუტინგისა და ნილსენის მიხედვით 

(Grootings and Nielsen, 2009), თუ ამ 

მიდგომებს განვიხილავთ ორ პოლარულ 

მიდგომად, მაშინ აქტიური სწავლება 

შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ახალი 

პარადიგმა. თუმცა, ამ შემთხვევაში 

აუცილებელია კიდევ ერთი მიდგომის 

აღნიშვნა - კავშირების მიდგომა (სასწავლო 

ქსელი). ეს მიდგომა შემუშავდა სიმენსის 

მიერ (Siemens, 2004)  და ნაწილობრივ 

უკავშირდება ქაოსის თეორიას, რომლის 

მიხედვითაც თანამედროვე მსოფლიოში 

რაიმე ვარაუდის გამოთქმა შეუძლებელია. 

მსოფლიო სავსეა სიურპრიზებითა და 

მოულოდნელობებით და სწავლა ხდება 

ინტერნეტის გამოყენებითა და 

ერთმანეთთან კომუნიკაციით. ამდენად, 

სწავლის მიდგომის პარადიგმის შევსება 

შესაძლებელია კავშირების მიდგმით, 

რომელიც გულისხმობს, რომ სწავლის 

პროცესში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

საკუთარი, არამედ სხვათა გამოცდილებაც.  

ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ 

სწავლის პარადიგმა ქმნის ახალი 

კრიტერიუმების დადგენისა და სწავლის 

შედეგების განსაზღვრის საჭიროებას 

(CEDEFOP, 2008).  

აქტიური სწავლების მიდგომები 

(კონსტრუქტივიზმი, კონექტივიზმი) 

აქტიურად განიხილება ევროპის 

საგანმანათლებლო სივრცეში, თუმცა 

რჩება ერთი წინააღმდეგობრივი შეკითხვა 

- აღნიშნული მიდგომები მთლიანად 

ცვლის სწავლის პარადიგმას, თუ 

საკმარისია მხოლოდ პროგრამებისა და 

საგნების/მოდულების მიზნებში 

ცვლილებების შეტანა. მიშელი (Alain 

Michel, 2007) in CEDEFOP 2008) სასკოლო 

განათლების დღევანდელ პარადიგმას 

ამსგავსებს სოფლის მეურნეობაზე 

ორიენტირებულსა და ინსდუსტრიულ 

საფრანგეთს მე-19 საუკუნეში, 

სკურპულოზურად მიჰყვება რა 

კლასიკური თეატრის სამ ერთიანობას: 

დროის ერთიანობა (გაკვეთილი), 
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ადგილის ერთიანობა (საკლასო ოთახი), 

და ქმედენის ერთიანობა 

(მასწავლებელი/განმანათლებელი 

მოსწავლეების წინაშე). უნდა ვაღიაროთ, 

რომ აღნიშნული მეტაფორა მიემართება 

ევროპული და სხვა ქვეყნების განათლების 

სისტემების უმრავლესობას.  

ადამი (Adam, 2004) აღნიშნავს, რომ 

სასწავლო შედეგებზე დაფუძნებული 

მიდგომები აქტიურად განიხილება 

უმაღლეს და პროფესიულ განათლებაში. 

ეს ასახულია არაერთ ოფიციალურ 

ევროპულ დოკუმენტში, ისევე, როგორც 

ხშირად არის საერთაშორისო 

კონფერენციების განხილვის საგანი. ადამი 

ამასთანავე მიიჩნევს, რომ ხშირად არ 

ხდება სწავლის შედეგების გამოყენება 

პრაქტიკაში, ან არ არის ისინი სწორად 

გააზრებული, ან მხოლოდ ნაწილობრივ 

და ფრაგმენტულად არის გამოყენებული. 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სწავლის 

შედეგის განსაზღვრებას უდიდესი 

ყურადღება ექცევა როგორც 

ევროკავშირის, ასევე ცალკეული 

სახელმწიფოების განათლების პოლიტიკის 

შემუშავების  პროცესში.  უმაღლესმა 

განათლებამ მიიღო სწავლის შედეგების 

კონცეპტი რათა ასახოს მისი შესაბამისობა 

ევროპული კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან 

და უმაღლესი განათლების ევროპული 

სივრცის ციკლებთან, ანუ ე.წ. დუბლინის 

დესკრიპტორებთან.   

 

 

სწავლის შედეგის მახასიათებლები 

 

უმაღლეს განათლებაში გაზომვად და 

მიღწევად სწავლის შედეგებზე 

ორიენტირება და გადასვლა საჭიროებს 

მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ და 

შინაარსობრივ ცვლილებებს. 

კვალიფიკაციების ახალი სპექტრისადმი 

მოთხოვნის გაზრდის კვალდაკვალ, 

უნივერსიტეტებმა უნდა შეძლონ მისი 

დაკმაყოფილება და, ამავდროულად, 

სასწავლო პროგრამების ხარისხზე 

პასუხისმგებლობის აღება. რადგანაც 

სწავლის შედეგები, თავის მხრივ, იწვევს 

მნიშვნელოვან ცვლილებებს ისეთ 

საკითხებთან მიმართებით, როგორიცაა 

შეფასება, სიცოცხლის მანძილზე სწავლა, 

სოციალური პარტნიორები და 

განმანათლებლები. უმაღლესი 

განათლების ტუნინგის (ჰარმონიზაციის) 

პროექტში გონსალესი და ვაგენაარი 

(Gonzalez & Wagenaar, 2005: 13) სწავლის 

შედეგის შემდეგნაირ განმარტებას 

იყენებენ: „რა უნდა იცოდეს, ესმოდეს 

და/ან შეეძლოს გააკეთოს სასწავლო 

პროცესის დასასრულს“ (ევროპის 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოს სერია 2011:12).  

სწავლის შედეგები შეიძლება 

განიმარტოს, როგორც სასარგებლო 

პროცესებისა და ინსტრუმენტების 

კრებული, რომელთა გამოყენებაც 

შესაძლებელია სხვადასხვანაირად, 

სხვადასხვა პოლიტიკურ, სწავლებისა თუ 

სწავლის სიტუაციებში. საბოლოოდ, 
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სწავლის შედეგის ნებისმიერი განმარტება 

ხაზს უსვამს სტუდენტის გამოცდილების, 

და არა კონკრეტულ საგანში ცოდნის 

ფორმირებას. სწავლის შედეგები ხდება 

თანმიმდევრული მიზნების, 

კურიკულუმისა და შეფასების სისტემის 

ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორი. სწავლის შედეგების წინასწარ 

განსაზღვრა იძლევა სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეს შორის 

დიალოგის შესაძლებლობას: სტუდენტები, 

დამსაქმებლები, საზოგადოება და ა.შ. 

სწავლის შედეგებზე გადასვლა 

გაცილებით ეფექტურად ხდება 

განათლების ისეთ სისტემებში, რომლებიც 

ორიენტირებულია სტუდენტებსა და მათი 

გამოცდილების ფორმირებაზე.  

მიღწევადი და გაზომვადი სწავლის 

შედეგების იმპლემენტაცია შესაძლებელია 

პარადიგმების  ცვლილებით (იხ. ცხრილი 

# 2). 

 

ცხრილი 2. განათლების პარადიგმების შედარება  

სწავლების პარადიგმა სწავლის პარადიგმა 

აღწერს მასწავლებლის მიზნებს.  აღწერს მოსწალის მიერ დაუფლებულ 

ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს. 

ფოკუსირებულია სწავლისა და სწავლების 

შინაარსზე. 

ფოკუსირებულია სწავლის შედეგებზე. 

პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესების 

მექანიზმს წარმოადგენს პერიოდული გარე 

შეფასება.  

სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული 

პროგრამები მუდმივად იცვლება და 

უმჯობესდება.  

განათლების თითოეული საფეხური და 

ფორმა არის მყარი და უცვლელი.  

იძლევა ფორმალური და არაფორმალური 

განათლების კომბინაციის, ე.ი. სიცოცხლის 

განმავლობაში განათლების შესაძლებლობას.  

 

 

სწავლის შედეგები და სასწავლო 

პროგრამებისა და საგნების/მოდულების 

შემუშავება 

 

კენედის, ჰილანდისა და რიანის 

მიხედვით (www.//sss.dcu.ie), 

ტრადიციულად, ახალი კურსის/მოდულის 

შემუშავებას განმანათლებლები იწყებდნენ 

საგნის შინაარსით. ისინი წყვეტდნენ, რა 

შინაარსი/თემატიკა ესწავლებინათ, დროში 

ანაწილებდნენ მასალას და ბოლოს 

ფიქრობდნენ, თუ როგორ შეეფასებინათ 

სტუდენტების მიერ მასალის დაუფლება. 

ამდენად, აღნიშნული ტრადიციული 

მიდგომა ძირითადად ორიენტირებული 

იყო იმაზე, თუ რას ასწავლიდა და 

აფასებდა 



 

83 
 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

მასწავლებელი/განმანათლებელი. 

სასწავლო კურსის აღწერა ძირითადად 

შეეხებოდა შესასწავლი საგნის შინაარსს, 

რომელიც უნდა დაფარულიყო საგნის 

სწავლების პერიოდში. აღნიშნულ 

მიდგომას უწოდებენ მასწავლებელზე 

ორიენტირებულ მიდგომას. გოსლინგი და 

მუნი (Gosling and Moon, 2001) აკრიტიკებენ 

ამ მიდგომას, რადგან შეუძლებელია 

განსაზღვრო, თუ რა უნდა იცოდეს 

მოსწავლემ იმისთვის, რომ წარმატებით 

დაასრულოს საგანი ან კურსი.  

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 

მასწავლებლის ნაცვლად აქცენტი კეთდება 

მოსწავლეზე/სტუდენტზე. მოსწავლეზე 

ორიენტირებული მიდგომა ცენტრალურ 

ადგილზე აყენებს მოსწავლეს და მის 

სასწავლო შედეგებს კურსის დასრულების 

შემდეგ. ამ მიდგომას ასევე უწოდებენ 

შედეგებზე დაფუძნებულ მიდგომას. 

ამდენად, უმაღლეს განათლებაში ხდება 

ფოკუსის ცვლილება შინაარსიდან 

სტუდენტზე და შედეგებზე. შინააარსზე 

დაფუძნებული მიდგომის შემთხვევაში 

კურსის ან საგნის სწავლებისას აქცენტი 

მისი სწავლების მიზანზე კეთდება, თუმცა 

ეს მიზანი არ არის ყოველთვის 

გაზომვადი. შედეგებზე დაფუძნებული 

მიდგომის შემთხვევაში კი უმთავრესი 

ზუსტად სწავლის  კონკრეტული და 

გაზომვადი შედეგებია. ამასთანავე, 

შინაარსზე დაფუძნებული მიდგომის 

შემთხვევაში, კურსის მიზნები 

არაპირდაპირ კავშირშია საგნის დაძლევის 

შეფასების კრიტერიუმებთან. შედეგებზე 

დაფუძნებული მიდგომისთვის არსებითია 

პირდაპირი კავშირი სწავლის შედეგებასა 

და შეფასებას შორის. შეფასებაში 

მიღებული ნიშანი ასახავს, თუ რამდენად 

წარმატებით შეძლო სტუდენტმა სწავლის 

წინასწარ განსაზღვრულ შედეგებზე 

გასვლა.  

მნიშვნელოვანია, რომ განვასხვავოთ 

სასწავლო პროგრამებისა და კურსების 

მიზნები, ამოცანები და სწავლის შედეგები. 

პროგრამის ან კურსის მიზანი არის 

მასწავლებლის / პროფესორის ზოგადი 

განაცხადი სწავლების მიზანის შესახებ. 

იგი აღნიშნავს, თუ რა საკითხების 

დაფარვა სურს პროგრამის/კურსის ავტორს 

დროის მოცემულ მონაკვეთში. მიზნები, 

როგორც წესი, იწერება ავტორის 

პერსპექტივიდან და გამოხატავს 

ძირითადი კურსის თემატიკას და 

მიმართულებებს. პროგრამის/კურსის 

ამოცანები, როგორც წესი, უკავშირდება 

უფრო სწავლების და არა სწავლის 

პროცესს. განმანათლებლები წყვეტენ, თუ 

რა შინაარსისა და მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით შეძლებენ ისინი სწავლის 

შედეგების მიღწევას. ამოცანებიც, მიზნის 

მსგავსად, იწერება პროგრამის/კურსის 

ავტორის პერსპექტივიდან და 

აკონკრეტებს პროგრამის/კურსის 

ფარგლებში შესასწავლ მასალას. 

პრაქტიკაში ამოცანების გამოყენება 

ერთგვარ გაურკვევლობას იწვევს: 

ხანდახან ისინი ჩამოყალიბებულია 
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სწავლების მიზნის, ხან კი სწავლის 

შედეგების ფორმით. ამდენად, ჩნდება 

კითხვა - ამოცანები მიეკუთვნება 

მასწავლებელზე ორიენტირებულ თუ 

შედეგებზე ორიენტირებულ მიდგომას 

(Moon 2002)? აღნიშნული გაურკვევლობის 

გამო, მუნი გვთავაზობს, რომ უარი 

ვთქვათ „ამოცანების“ გამოყენებაზე და 

აქცენტი გავაკეთოთ სწავლის შედეგებზე. 

მკაფიოდ განსაზღვრული სწავლის 

შედეგები შესაბამის ინდიკატორებთან 

ერთად ხელს უწყობს სასწავლო 

პროგრამების გამჭვირვალობას როგორც 

ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.  

აღსანიშნავია მკაფიოდ 

განსაზღვრული სასწავლო მიზნების 

შემდეგი უპირატესობები:  

1. შედეგებზე დაყრდნობით 

შესაძლებელია შემუშავდეს 

შეფასების სისტემა, რომელიც 

გაზომავს, თუ რა დონეზე შეძლო 

სტუდენტმა სწავლის შედეგებზე 

გასვლა;  

2. სწავლის შედეგები შეესაბამება 

შრომის ბაზრის (საზოგადოების, 

ქვეყნის) მოთხოვნებს;  

3. სწავლის შედეგები იძლება 

სასწავლო პროგრამის მუდმივი 

განვითარებისა და გაუმჯობესების 

შესაძლებლობას; 

4. სწავლის შედეგები იძლევა მისი 

ხარისხის შემოწმების ობიექტური 

გარე შეფასების შესაძლებლობას.  

სასწავლო პროგრამის ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიზნით, 

რეკომენდებულია შემდეგი 

ღონისძიებების გატარება (იხ.  ნახაზი 1). 

პირველი: შრომის ბაზრის 

გათვალისწინებით, სასწავლო პროგრამის 

სწავლის შედეგების განსაზღვრა. მეორე: 

განსაზღვრა, სწავლის შედეგების 

შესაბამისი სასწავლო 

კურსების/მოდულების შემუშავება და 

განაწილება; სასწავლო პროგრამისა და 

კურსების/მოდულების 

განხორციელებისათვის საჭირო 

შინაარსისა და მეთოდების შერჩევა; 

დაბოლოს, პროგრამისა და კურსების 

შეფასება და საჭირო ცვლილებების შეტანა 

სწავლის შედგებში, მეთოდოლოგიასა და 

შინაარსში.  

 

  

 

 

 

 

 

ნახაზი 1. სასწავლო პროგრამის შიდა ხარისხის კონტროლის ციკლი  

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგების 

განსაზღვრა 

კურსის/მოდულის 

სწავლის  

შედეგების 

განსაზღვრა 

პროგრამის 

განხორციელება  
შეფასება   

შეფასება  
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შედეგებზე დაფუძნებული სასწავლო 

პროგრამის განხორციელებისთვის 

აუცილებელია პროგრამისადმი 

ჰოლისტიკური მიდგომა. კონკრეტული 

კურსის / მოდულის სწავლის შედეგები 

სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს 

სასწავლო პროგრამის სწავლის 

შედეგებთან.  

როგორც სასწავლო პროგრამების, 

ასევე კურსების/მოდულების სწავლის 

შედგეების შემუშავების დროს 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ციკლის 

დესკრიპტორები, მაგალითად, რა უნდა 

შეძლონ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ბაკალავრიატისა და სამაგისტრო 

პროგრამების კურსდამთავრებულებმა. 

ამასთანავე, შემუშავებული უნდა იყოს 

შედეგების მიღწევის დონეები - 

მაქსიმალური, საშუალო და მინიმალური 

მოთხოვნები სტუდენტებისადმი.  

რაუჰვარგესის თანახმად (Rauhvargers 

2011), მაქსიმალური მოთხოვნების 

შემუშავების დროს გათვალისწინებული 

უნდა იყოს, რომ ყველა სტუდენტი ვერ 

შეძლებს მის დაკმაყოფილებას, ამასთანავე, 

მინიმალური მოთხოვნები უნდა 

შეესაბამებოდეს ყველაზე დაბალ 

დადებით შეფასებას/ნიშანს, რომელიც 

შეიძლება საკმაოდ დაბალი იყოს 

(ზოგადად, მინიმალური მოთხოვნაა 

მასალის 60%-ის ათვისება). საშუალო 

დონის მოთხოვნები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს მთლიანად 

პროგრამისთვის, იმის გათვალისწინებით, 

რომ ზოგიერთი სტუდენტი უფრო მაღალ 

შედეგებს აჩვენებს, ზოგი კი ვერ შეძლებს 

მის დაკმაყოფილებას. რაუჰვარგესმა 

(Rauhvargers 2011) და კენედმა, ჰილანდმა 

და რიანმა (http://sss.dcu.ie) შეიმუშავეს 

სწავლის მიღწევადი და გაზომვადი  

შედეგების კრიტერიუმები:  

1. თითოეული შედეგი იწყება 

ზმნით, რომელსაც მოჰყვება ზმნის 

შესაბამისი ობიექტი და შემდეგ 

კონტექსტის შემცველი ფრაზა; 

სასწავლო ციკლის 

(პროგრამის,  კურსის / 

მოდულის, პრაქტიკის) 

დასასრულს 

მოსწავლეები შეძლებენ 

(დემონსტრირებით)  

+ როგორ?  

(მასწავლებლის 

მხარდაჭერით, 

დამოუკიდებლად, 

ჯგუფში, და ა.შ.).  

+ ზმნა  

(გააკეთებს რას?)  

აჩვენებს, რომ ესმის; 

მოჰყავს მაგალითები; 

აანალიზებს; ადარებს; 

აღწერს; აკეთებს; ქმნის; 

აორგანიზებს და ა.შ.  

+ განმარტებითი 

ტექსტი 

(საჭიროებისამებრ) 

 

2. თითოეული სასწავლო 

შედეგი მოიცავს მხოლოდ ერთ 

ზმნას;  

3. სწავლის შედეგი არის 

გაზომვადი, სტუდენტს აძლევს 

საშუალებას აჩვენოს, თუ რა იცის, 

http://sss.dcu.ie/


 

86 
 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

როგორ ესმის და რისი გაკეთება 

შეუძლია; 

4. სწავლის შედეგი არ მოიცავს 

ისეთ ზოგად სიტყვებს, 

როგორებიცაა იცის, ესმის, გაეცნო, 

გააზრებული აქვს და ა.შ. ამგვარის 

ზმნები მეტად რელევანტურია 

სასწავლო მიზნებისა და 

ამოცანებისთვის; 

5. წინადადებები არის 

მარტივი. საჭიროებისამებრ, 

უმჯობესია ერთი რთული 

წინადადების ნაცვლად 

გამოყენებულ იქნეს ორი მარტივი 

წინადადება; 

6. სწავლის შედეგები არის 

შეფასებადი და გაზომვადი; 

7. სწავლის შედეგების მიღწევა 

უნდა ხდებოდეს რეალური 

მოცემული სასწავლო პროგრამის ან 

კურსის/მოდულის ფარგლებში; 

8. კურსების/მოდულის 

სწავლის შედეგები შეესაბამებოდეს 

პროგრამის ზოგად სწავლის 

შედეგებს; 

9. სწავლის შედეგები არის 

კონკრეტული, შეფასებადი, 

გაზომვადი და არ წარმოადგენს 

პროგრამის ამოცანების პერიფრაზს; 

10.  სწავლის შედეგები ასახავს 

სტუდენტის სწავლის შედგებს და 

არა მასწავლებლის /პროფესორის 

სასწავლო მიზნებს; 

11.  სწავლის შედეგები არ 

აორმაგებს სასწავლო პროგრამის 

შინაარსს; 

12.  თითოეული სასწავლო 

შედეგი გამომდინარეობს სასწავლო 

ამოცანებიდან; 

13.  თითოეული ამოცანა 

უკავშირდება მინიმუმ ერთ 

სწავლის შედეგს; 

14.  სწავლის შედეგები გასაგები 

უნდა იყოს სტუდენტებისთვის.  

სწავლის შედეგების შემუშავების 

დროს ხშირად იყენებენ ბლუმის 

ტაქსონომიას. ბლუმის ტაქსონომია 

იძლევა მრავალდონიანი შედეგების 

შემუშავების მზა სტრუქტურასა და 

სათანადო ზმნებს (ზმნების სწორი 

ფორმების გამოყენება უმნიშვნელოვანესია 

სწავლის შედეგების 

ფორმულირებისთვის). ბენჟამინ ბლუმი 

(1913 – 1999) მიიჩნევდა, რომ სწავლისა და 

შეფასების პროცესის დროს 

განმანათლებლებმა უნდა 

გაითვალისწინონ, რომ სწავლა არის 

პროცესი და მათი ხელი უნდა შეუწყონ 

მოსწავლეების ისეთ მაღალ სააზროვნო 

დონეებზე ასვლას, როგორებიცაა სინთეზი 

და შეფასება. 

 

 

 



 

87 
 

მულტილინგვური განათლება # 1, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახაზი 2. ბლუმის სააზროვნო დონეების იერარქია  (http://toolkit.goodpractice.com). 

 

ბლუმის ტაქსონომიის პირველ 

ვერსიაში ბლუმი გამოყოფდა სწავლის 

კოგნიტურ სფეროს და აზროვნების 

სხვადასხვა დონეს, რომელიც იწყებოდა 

ფაქტების ცოდნიდან უფრო მაღალი 

სააზროვნო დონეებისკენ - გაგება-

გააზრება, გამოყენება, ანალიზი და 

სინთეზი და ბოლოს - ინფორმაციის 

შეფასება. 

          ბლუმის მიერ შემუშავებული 

ზმნების სია რამდენჯერმე შეიცვალა 

სხვადასხვა ავტორის მიერ (ცხრილი 3).  

ცხრილი 3. სწავლის შედეგების გამომხატველი ზმნები 

შეფასება შეპირისპირება, შედარება, შეფასება, გაკრიტიკება, ეჭვს ქვეშ დაყენება, 

არგუმენტირება, გადაწყვეტა, დაცვა, ამორჩევა, განსჯა, ვარაუდების 

გამოთქმა, დახარისხება, პრობლემების მოგვარება. 

სინთეზი ინტეგრირება, კომბინირება, დაკავშირება, შექმნა, განხილვა, 

არგუმენტირება, კატეგორიზაცია, ფორმულირება, გამოგონება, დაგეგმვა,  

რესტრუქტურიზაცია, შეცვლა, გაუმჯობესება. 

ანალიზი განსხვავება, გამოყენება, შერჩევა, ახსნა, დახარისხება, განცალკევება, 

კლასიფიცირება, მოდიფიცირება, შეცვლა, წარმოება. 

გამოყენება  გამოყენება, ამოხსნა, გამოთვლა, წინასწარმეტყველება, გადამოწმება, 

გაუმჯობესება, მოდიფიცირება, შეცვლა, ახსნა. 

გაგება ინტერპრეტირება, ვარაუდების გამოთქმა, განხილვა, შეჯამება, ახსნა. 

ცოდნა  იდეტიფიცირება, განსაზღვრა, აღწერა, ჩამოთვლა, დასახელება, 

ორგანიზება, მოძიება, დანომვრა, დამახსოვრება, დაწყობა, წარმოდგენა.  

6. შეფასება 

5. სინთეზი 

4. ანალიზი 

3. გამოყენება 

2. გაგება  

1. ცოდნა  

http://toolkit.goodpractice.com/
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რეკომენდებულია, რომ უმაღლესი 

განათლების პროგრამების სწავლის 

შედეგების შემუშავების დროს არ 

გამოიყენონ ბლუმის ტაქსონომიის 

შედარებით დაბალი დონის ამსახველი 

ზმნები (მაგალითად, ცოდნისა და გაგების 

დონეები). სტუდენტების მიმართ 

საგანმანათლებლო პროგრამებს უნდა 

ჰქონდეს უფრო მაღალი მოლოდინები - 

გამოყენება, ანალიზი, სინთეზი და 

შეფასება.  

მიუხედავად მისი ძლიერი 

მხარეებისა, ბლუმის ტაქსონომია 

გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ მასში არ იყო 

წარმოდგენილი სწავლის სხვა 

მნიშვნელოვან სფეროები, როგორებიცაა 

აფექტური და ფსიქომეტრიული 

სფეროები. ანდერსონს (Anderson 2001) და 

ქრათვოლს (Krathwohl 2002) ჰქონდათ 

ბლუმის ტაქსონომიის რევიზიის 

მცდელობა. მათ მიერ შემუშვებული 

ტაქსონომია მოიცავს ცოდნის ოთხ 

განზომილებას: ფაქტობრივი, 

კონცეპტუალური, პროცედურული და 

მეტაკოგნიტური (ნახაზი 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახაზი 3. სწავლის, სწავლებისა და შეფასების ტაქსონომია (Anderson and Krathwhol, 2001)   

ცოდნის სფერო განმარტებულია 

შემდეგნაირად 

(http://toolkit.goodpractice.com):  

- ფაქტების ცოდნა: საბაზო ცოდნა, 

რომელიც აუცილებელია რაიმე 

სახის ნებისმიერი აქტივობის 

განხორციელებამდე. ეს არის 

ტერმინოლოგიისა და 

სპეციფიკური დეტალების ცოდნა; 

- კონცეპტების ცოდნა: ცოდნა, 

რომელიც მოითხოვს ძირითად 

ელემენტებსა და უფრო ზოგად 

6. შექმნა 

5. შეფასება 

4. ანალიზი 

3. გამოყენება 

2. გაგება 

1. დამახსოვრება 

http://toolkit.goodpractice.com/
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სტრუქტურებს შორის 

ურთიერთკავშირის დანახვას. ეს 

მოიცავს კლასიფიკაციების, 

ზოგადი პრინციპების, 

თეორიების, მოდელებისა და 

სტრუქტურების ცოდნას; 

- პროცედურების ცოდნა: ცოდნა, 

რომელიც საჭიროა აქტივობის 

განხორციელებისთვის. ეს არის 

ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ 

ხდება ამა თუ იმ პროცესის 

განხორციელება და მოიცავს 

კონკრეტული ტექნიკების, 

მეთოდებისა და კრიტერიუმების 

ცოდნას იმისათვის, რომ 

დროულად მოხდეს სათანადო 

პროცედურის განხორციელება; 

- მეტაკოგნიტური ცოდნა: ცოდნა, 

რომელიც მოიცავს მოსწავლის 

მიერ საკუთარი აზროვნების 

პროცესების გააზრებას - 

მოსწავლე ხვდება, თუ რატომ და 

როგორ განახორციელა მან ესა თუ 

ის ქმედება.  

 

ცხრილი 4. კოგნიტური პროცესების განზომილება და ცოდნის განზომილება 

ტაქსონომიის მიხედვით (ადაპტირებულია Anderson and Krathwohl, et al. 2001) 

 

 კოგნიტური პროცესების განზომილება 

ცოდნის 

განზომილება 

1.  

დამახსოვრება 

2.   

გაგება 

3.  

გამოყენება 

4.  

ანალიზი 

5.  

შეფასება 

6.  

შექმნა 

ფაქტობრივი ჩამოთვლა შეაჯამება კლასიფიცირება დალაგება რანჟირება კომბინირება 

კონცეპტუალური აღწერა ინტერპრეტი

-რება 

გამოცდა ახსნა შეფასება დაგეგმვა 

პროცედურული დააჯგუფება ვარაუდების 

გამოთქმა 

გამოთვლა დიფერენცი-

რება 

დასკნის 

გამოტანა 

შექმნა 

მეტაკოგნიტური სათანადოდ 

გამოყენება  

შესრულება / 

განხორციელ

ება 

კონსტრუირება მიღწევა ქმედება ხორცშესხმა 

 

მასწავლებელთა სამაგისტრო პროგრამის 

სწავლის შედეგების განსაზღვრა 

 

ექსპერტთა ჯგუფი 3 

უნივერსიტეტიდან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, განათლების პროგრამის 

კურსდამთავრებულები და 

დამსაქმებლები მოიწვიეს, რათა 

ემსჯელათ მასწავლებელთა განათლების 

პრიორიტეტების შესახებ - რა უნდა 

იცოდეს მასწავლებელმა და რისი გაკეთება 

უნდა შეეძლოს იმისათვის, რომ 
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მოამზადოს მომავლის თაობა. მათ 

მიაღწიეს შეთანხმებას პროგრამის 

ძირითადი ცნებების შესახებ: მდგრადობა, 

კეთილდღეობა, თანმიმდევრულობა, 

კონტექსტუალიზაცია, შემოქმედებითობა, 

სასიცოცხლო უნარები, მრავალფეროვნება, 

ადამიანის უფლებები, ღირებულებები, 

მონაწილეობა, პასუხისმგებლობა, 

გლობალური მოქალაქეობა, 

გლობალიზაცია, დროისა და სივრცის 

ურთიერთგადაკვეთა, არაფორმალური 

სწავლება და სხვა.  

 

მხარეები შეთანხმდნენ, შექმნილიყო 

მდგრადობაზე ორიენტირებული 

სამაგისტრო პროგრამა 

მასწავლებლებისთვის, სადაც ფოკუსი 

იქნება მდგრადი განვითარებისთვის 

სწავლებაზე და სწავლის შედეგები 

დაეფუძნება ეპისტემოლოგიურ, 

ონტოლოგიურ და აქსიოლოგიურ 

პრინციპებს. პროგრამის 

კურსდამთავრებულები განიხილებიან, 

როგორც ცვლილებების აგენტები. 

ამისათვის აუცილებელია, რომ სწავლის 

დროს სტუდენტებმა იფიქრონ სხვადასხვა 

გლობალურ გამოწევევაზე განათლების 

სფეროში, როგორებიცაა „განათლება 

მდგრადი განვითარებისთვის, 

გლობალური განათლება / განათლება 

განვითარებად ქვეყნებში, 

ინტერკულტურული განათლება, 

გლობალური (სამოქალაქო) განათლება, 

ადამიანის უფლებათა განათლება, 

მედიაგანათლება, სამომხმარებლო 

განათლება, განათლება მშვიდობისა და 

სამართლიანობისთვის, განათლება 

გარდაქმნისთვის, ინკლუზიური 

განათლება“.  

 

მასწავლებელთა სამაგისტრო 

პროგრამის კონცეპტი განხილული იყო 

სამ ფოკუს ჯგუფში მასწავლებლებთან 

და დამსაქმებლებთან. ასევე გაიმართა 

ორი სამუშაო შეხვედრის დროს და 

მასწავლებელთა განათლების 

პროგრამების ბორდში.  

 

გადაწყდა, რომ მასწავლებელთა 

სამაგისტრო პროგრამა ლატვიის 

უნივერსიტეტში უნდა შემუშავებულიყო 

ლატვიის განათლების კანონის, 

უმაღლესი განათლების კანონის, 

ლატვიის სტრატეგიული გეგმის (2010-

2020),  ლატვიის უნივერსიტეტის 

კონსტიტუციის, ლატვიის 

უნივერსიტეტის ხარიხის 

უზრუნველყოფის პოლიტიკისა და სხვა 

ნორმატიული დოკუმენტების 

შესაბამისად. გარდა ზემოთ 

ჩამოთვლილი დოკუმენტებისა, უნდა 

გაეთვალისწინებინათ ლატვიის 

რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 

რეგულაცია # 481 „მეორე დონის 

უმაღლესი პროფესიული განათლების 

შესახებ“, ისევე, როგორც ევროპის 
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უმაღლესი განათლების სივრცეში 

არსებული ტენდენციები.  

პროგრამის შემუშავებისთვის 

გამოიკვეთა რამდენიმე კრიტერიუმი:  

1) მოდულის სტრუქტურა: 

პროგრამის შემუშავევის დროს 

უნდა გათვალისწინებულიყო 

მოსწავლეთა წინარე განათლება 

და გამოცდილება, 

საგანმანათლებლო ინსტიტუტში 

პრაქტიკა, ისევე როგორც სამიზნე 

ჯგუფის მახასიათებლები და 

ცვალებადი საჭიროებები და 

მოლოდინები; 

2) სწავლის მოქნილი დრო: 

პროგრამამ მასწავლებლის 

კვალიფიკაციისა და 

კონკრეტული სასაწვლო საგნის 

სწავლების უფლების მოპოვების 

საშუალება უნდა მისცეს როგორც 

სხვადასხვა აკადემიური ხარისხის 

მქონე მასწავლებლებს 

(ბაკალავრის ან მაგისტრის 

ხარისხი), ასევე მათაც, ვინც უკვე 

გაიარა უმაღლესი განათლების 

პროგრამა ან სამაგისტრო 

პროგრამა განსხვავებულ საგანში; 

3) ბილინგვური სწავლება: სწავლება 

იყოს ბილინგვური - ლატვიურ და 

მშობლიურ ენებზე, რათა 

შესაძლებელი იყოს უცხო ენისა 

და პროფესიული შინაარსის 

ინტეგრირებული სწავლება; 

4) ინტერდისციპლინური მიდგომა: 

პროგრამის სტუდენტების 

მოსალოდნელი შედეგების 

კავშირის ხელშეწყობა მათ 

პროფესიულ 

სპეციალიზაციასთან;  

5) დიდაქტიკისა და კვლევის 

ინტეგრირება მასწავლებელთა 

პროფესიული და კვლევის 

უნარების გაუმჯობესების 

მიზნით.  

როგორც აღინიშნა, მომდევნო 

ნაბიჯია მასწავლებელთა სამაგისტრი 

პროგრამის მიზნებისა და ამოცანების 

ჩამოყალიბება და სწავლის შედეგების 

განსაზღვრა.  

პროგრამის მიზანი ჩამოყალიბდა 

შემდეგნაირად - მასწავლებელთა 

განათლების სამაგისტრო სწავლების 

უზრუნველყოფა, რომელიც 

მიმართულია პიროვნულ კეთიდღეობასა 

და საზოგადოების თანმიმდევრულ 

განვითარებაზე 

ინტერდიცისციპლინური პედაგოგიური 

კომპეტენციის განვითარებისა და 

დამოუკიდებელი და ინტეგრირებული 

პედაგოგიური და კვლევითი 

აქტივობების გზით, რომლებიც იქნება 

მდგრად განვითარებაზე 

ორიენტირებული და მისცემს 

კონკრეტული საგნის მასწავლებლის 

კვალფიკაციის მოპოვების 

შესაძლებლობას.  
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შედეგებზე ორიენტირებული 

მიდგომის მიხედვით, პროგრამის 

მიზანი განსაზღვრავს მის შინაარსსა და 

ფოკუსს, ხოლო ამოცანები ასახავს 

სწავლების კონკრეტულ  მიზნებს. 

ამოცანები მოიცავს ერთ ან რამდენიმე 

კონკრეტულ სფეროს რომლებსაც იქნება 

სასწავლო პროგრამის შემადგენელი 

ნაწილი. ამიტომ ამოცანები განისაზღვრა 

შემდეგნაირად:  

 განათლებისა და პედაგოგიური 

საქმიანობის კრიტიკული და 

რეფლექსიური გააზრების 

უზრუნველყოფა, რომელიც ხელს 

შეუწყობს პიროვნულ 

კეთილდღეობასა და 

საზოგადოების თანმიმდევრულ 

განვითარებას, ისევე, როგორც 

პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

კომპეტენციის ჩამოყალიბებას; 

 სამუშაო ბაზართან და 

გლობალურ სოციალურ 

საჭიროებებთან შესაბამისი 

პროფესიული კომპეტენციის 

განვითარებისა და პროფესიულ 

პრაქტიკაში გამოყენების 

ხელშეწყობა; 

 მდგრად განვითარებაზე 

ორიენტირებული კვლევის 

უნარების განვითარებისა და 

მრავალფეროვან სოციალურ 

გარემოში პედაგოგიურ 

საქმიანობაში გამოყენების 

უზრუნველყოფა;  

 მასწავლებელთა პროფესიული 

კვალიფიკაციის მეხუთე დონის 

სპეციალისტების მომზადება და 

ამ გზით მუდმივად ცვალებად 

ადგილობრივი და გლობალური 

სოციალურ-ეკონომიკურ 

პირობებში 

კონკურენტუნარიანობის 

უზრუნველყოფა;  

 ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცესთან კუთვნილების 

განცდის ხელშეწყობა და მისი 

მრავალფეროვნების 

კრიტიკულად შეფასებისათვის 

საჭირო უნარების განვითარება, 

შესაბამისად, ადგილობრიც 

კულტურულ გარემოში 

პროფესიული პრაქტიკის 

გაუმჯობესება და საკუთარ 

უწყვეტ განათლებასა და 

პროფესიულ განვითარებაზე 

პასუხისხმგებლობის 

განვითარება. 

პროგრამის მიზნები და ამოცანები 

დაკონკრეტებული უნდა იყოს 

კომპეტენციების ფორმით. ცნება 

კომპეტენცია სასწავლო პროგრამის 

კონტექსტში ასახავს სწავლის შედგებს 

პროფესიული საქმიანობის კუთხით.  
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მასწავლებელთა სამაგისტრო პროგრამის 

სწავლის შედეგები 

მუნის თანახმად (Moon, 2002), 

პროგრამის სწავლის შედეგები 

წარმოადგენს გამჭვირვალობის 

ინდიკატორებს ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე. სწავლის 

შედეგები აღწერს, რა ეცოდინებათ, რას 

გაიგებენ, რას გამოიყენებენ, რის გაკეთებას 

შეძლებენ სტუდენტები პროგრამის 

დასრულების შემდეგ. მასწავლებლის 

მაგისტრის ხარისხის შესაბამისი 

კომპეტენცია ეფუძნება ბაკალავრის 

ხარისხის შესაბამის კომპეტენციას, 

რომელიც კიდევ უფრო გაღრმავებულია 

და გაფართოებული ისე, რომ ხელი 

შეუწყოს პეროდნალურ კეთილდღეობასა 

და საზოგადოების თანმიმდევრულ 

განვითარებას.  

მაგისტრის კომპეტენცია უნდა 

მოიცავდეს სწავლის შედეგების სამ 

ურთიერთდაკავშირებულ ჯგუფს: (1) 

კოგნიტური საქმიანობის პროფესიული 

კომპეტენციის ეპისტემოლოგიური 

ასპექტი; (2) ინტეგრირებული 

პედაგოგიური პრაქტიკისა და კვლევის 

პროფესიული კომპეტენციის 

ონტოლოგიური ასპექტი; (3) პერსონალურ 

კეთილდღეობასა და საზოგადოების 

თანმიმდევრულ განვითარებაზე 

ორიენტირებული პედაგოგიური 

პრაქტიკის კომპეტენციის აქსიოლოგიური 

ასპექტი. აღნიშნული კლასიფიკაცია 

პირობითია, თუმცა ის ხელს უწყობს 

მასწავლებელთა კომპტენციის 

მრავალმხრივ განვითარებას. 

კომპეტენციის თითოეული ჯგუფი 

მოიცავს სასწავლო პროგრამის ზოგად 

მისაღწევ შედეგებს. ეს მისაღწევი 

შედეგები კიდევ უფრო 

დაკონკრეტებულია თითოეული სასწავლო 

კურსის/მოდულის სწავლის შედეგებში, 

რაც უზრუნველყოფს მთლიანად 

სამაგისტრო პროგრამის 

თანმიმდევრულობასა და ერთიანობას.  

 

კოგნიტური საქმიანობის პროფესიული 

კომპეტენციის ეპისტემოლოგიური 

ასპექტის თანახმად, სტუდენტები 

შეძლებენ:  

 კონკრეტული პედაგოგიური 

მიზნით ინფორმაციის მოძიებას, 

მოპოვებასა და შერჩევას; 

 კონკრეტული პედაგოგიური 

მიზნისა და ამოცანების 

შესაბამისად, ინფორმაციის 

ანალიზს, სინთეზსა და შეფასებას; 

 კოგნიტურ და აფექტურ 

პროცესებზე დაფუძნებით, 

ინფორმაციის კომუნიკაციას და 

სხვადასხვა კულტურულ და 

სოციალურ კონტექსტში სამიზნე 

ჯგუფების მახასიათებლების 

გათვალისწინებას; 

 უცხო ენის სწავლის გზით ცოდნისა 

და თვალსაწიერის გაფართოებას;  
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 ღრმა ინტერდისციპლინური 

ცოდნის დემონსტრირებასა და მის 

კრიტიკულ გააზრებას; 

 განათლების ეროვნული სისტემის 

მახასიათებლებისა და საერთო 

ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცეში არსებული 

ტენდენციების სიღრმისეულ 

ცოდნასა და გააზრებას.  

 

ინტეგრირებული პედაგოგიური 

პრაქტიკისა და კვლევის პროფესიული 

კომპეტენციის ონტოლოგიური ასპექტი 

ითვალისწინებს, რომ სტუდენტები 

შეძლებენ:  

 საკუთარი პედაგოგიური 

საქმიანობის დაგეგმვასა და 

განხორციელებას შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების, განათლების 

სისტემაში საზოგადოებრიცი 

საჭიროებებისა და ინოვაციური 

ტენდენციებისა და შესაძლო 

რისკების გათვალისწინებით: 

 მრავალფეროვან გარემოში 

პედაგოგიური პროცესის 

წარმართვის პროცესში 

პოზიტიური ინტერაციისა და 

დამოკიდებულებების 

დემონსტრირებას;  

 კეთილდღეობასა და 

საზოგადოების თანმიმდევრულ 

განვითარებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების მოგვარების 

შედეგების გავრცელებისა და 

იმპლემენტაციისათვის საჭირო 

ინოვაციური პედაგოგიური 

მიდგომის დემონსტრირებას; 

 საკუთარი პროფესიული 

პრაქტიკის გაუმჯობესების 

მიზნით, კვლევით აქტივობებში 

მონაწილეობას; 

 გუნდის სხვა პროფესიონალებთან 

თანამშრომლობას; 

 ახალ სიტუაციებში ადაპტირებასა 

და ცვალებად საზოგადოებრივ 

პირობებში ეფექტური 

პედაგოგიური პრაქტიკის 

განხორციელებას; 

 საკუთარი პროფესიული 

კომპეტენციის შეფასებას, 

საკუთარი განათლების დაგეგმვას 

და წარმართვას უწყვეტი 

განათლების კონტექტსში. 

 

პერსონალურ კეთილდღეობასა და 

საზოგადოების თანმიმდევრულ 

განვითარებაზე ორიენტირებული 

პედაგოგიური პრაქტიკის კომპეტენციის 

აქსიოლოგიური ასპექტი ითვალისწინებს, 

რომ სტუდენტები შეძლებენ: 

 კეთილდღეობისა და 

თანმიმდევრული საზოგადოების 

ჩამოყალიბებაში და საკუთარი და 

მომავალი თაობების ცხოვრების 

ხარისხის გაუმჯობესებასა და 

შენარჩუნებაში განათლების 

როლის სიღრმისეულად გააზრებას; 
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 კეთილდღეობასა და 

თანმიმდევრული საზოგადოების 

ჩამოყალიბებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების 

მოგვარებას და პედაგოგიური 

საქმიანობის დროს აღნიშნული 

პრობლემების მოგვარებაში 

საკუთარი წვლილის შეტანას; 

 კეთილდღეობასა და 

თანმიმდევრული საზოგადოების 

ჩამოყალიბებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების 

მოგვარებაში საკუთარი 

პედაგოგიური საქმიანობის 

მნიშვნელობის გაცნობიერებას.  

 

მასწავლებელთა სასწავლო პროგრამის 

კურსების/მოდულების სწავლის 

შედეგების განსაზღვრა  

რადგანაც შედეგზე დაფუძნებული 

სწავლება წარმოადგენს ჰოლისტიკურ 

პროგრამას და არა ცალკეული 

ერთმანეთთან დაკავშრებული კურსების 

ერთობას, მნიშვნელოვანია, რომ 

თითოეული კურსის/მოდულის სწავლის 

შედეგები და შინაარსი შეესაბამებოდეს 

პროგრამის საბოლოო მოსალოდნელ 

შედეგებს.  

მაგალითისთვის შეგვიძლია 

განვიხილოთ სამაგისტრო კურსის 

მოდული „განათლება კეთილდღეობისა 

და ერთიანობისთვის“. მთლიანად 

მოდული მოიცავს 60 კრედიტს. მოდული 

შედგება შემდეგი კურსებისგან:  

1. განათლების მდგრადი 

კულტურული გარემო  - 4.5 

კრედიტი; 

2. განათლების პრაქტიკაში 

პიროვნების ჰოლისტიკური 

განვითარება - 3 კრედიტი; 

3. განმანათლებლის პროფესიული 

იდენტობა და პედაგოგიური 

ხელოვნება - 3 კრედიტი; 

4. კვლევა განათლებაში 

ადგილობრივი და გლობალური 

ცვლილებებისთვის - 4.5 კრედიტი; 

5. განათლების პრაქტიკა - 

დიდაქტიკური მიდგომა I – 3 

კრედიტი; 

6. განათლების პრაქტიკა  - 

დიდაქტიკური მიდგომა II – 3 

კრედიტი; 

7. სამაგისტრო პრაქტიკა კვლევაში - 9 

კრედიტი’ 

8. სამაგისტრო თეზისის შემუშავება I 

– 15 კრედიტი; 

9. სამაგისტრო თეზისის შემუშავება II 

– 15 კრედიტი; 

მიზნების, ამოცანებისა და სწავლის 

შედეგების შემუშავების დროს 

მნიშვნელოვანია შემდეგი კრიტერიუმების 

გათვალისწინება: (1) თითოეული სწავლის 

შედეგი ეფუძნება ამოცანებს; (2) 

თითოეული ამოცანა უკავშირდება 

მინიმუმ ერთ სწავლის შედეგს; (3) 

სწავლის შედეგები აღწერს სტუდენტის 

მიღწევებს და არა პროფესორის სწავლების 

მიზნებსა და დავალებებს; (4) სწავლის 
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შედეგები არის შემოწმებადი, ანუ მათი 

საშუალებით შესაძლებელია, სტუდენტმა 

აჩვენოს, რა იცის, რა ესმის და რამდენად 

შეუძლია გამოყენება, მიღწევა, 

დემონსტრირება და შექმნა. მაგალითად, 

სასწავლო კურსის „განათლების მდგრადი 

კულტურული გარემო“   მიზანია 

განათლების მდგრადი კულტურული 

გარემოს შექმნაში მონაწილეობისათვის 

საჭირო კომპტენციების განვითარება 

პიროვნული კეთილდღეობისა და 

ჰარმონიული საზოგადოების 

განვითარების მიზნით. კურსის მიზნებია:  

1. საზოგადოების, კულტურისა და 

განათლების კონტექსტში 

გლობალიზაციის გამოწვევების 

შესახებ ცოდნა და გაცნობიერება; 

2. მაღალი სტანდარტების ცხოვრების 

შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების 

შესახებ ცოდნა და გაცნობიერება; 

3. პიროვნულ კეთილდღეობასა და 

ჰარმონიული საზოგადოების 

განვითარებაზე მდგრადი 

კულტურული გარემოს გავლენის 

შესწავლა; 

4. მდგრადი კულტურული გარემოს 

გავლენასთან დაკავშირებული 

პრობლემების მოგვარების 

უნარების, და ამ 

პასუხსიმგებლობის აღების უნარის 

გაუმჯობესება. 

 

 

 

სწავლის შედეგები:  

კურსის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტები შეძლებენ აჩვენონ:  

1. მდგრად განვითარებაზე 

განათლების გავლენის 

სიღრმისეული ცოდნა და 

კრიტიკული გააზრება; 

2. ინფორამაციის მოძიებისა და 

შერჩევის უნარები; ამ ინფორმაციის 

სხვებთან მკაფიოდ კომუნიკაცია 

სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით; 

3. ეროვნულ და გლობალურ დონეზე 

განათლების სფეროს 

ტენდენციების კრიტიკული 

გააზრება და პიროვნული 

დამოკიდებულება; 

4. პასუხისმგებლობა მდრადი 

კულტრული გარემოს შექმნასთან 

დაკავშირებული პრობლემების 

მოგვარებაში; 

5. კეთილდღეობის გაუმჯობესებისა 

და ჰარმონიული საზოგადოების 

ჩამოყალიბებაში განათლების 

მნიშვნელობის გააზრება, 

პასუხისმგებლობა და პოზიტიური 

დამოკიდებულება.  

მომდევნო მაგალითია სასწავლო 

კურსის „განათლების პრაქტიკაში 

პიროვნების ჰოლისტიკური განვითარება“ 

მიზნების, ამოცანებისა და სწავლის 

შედეგები. კურსის მიზანია 

საგანმანათლებლო პრაქტიკის 

განვითარება, რომელიც ეფუძნება 
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პიროვნების ჰოლისტიკური განვითარების 

გააზრებას.  

კურსის ამოცანებია:  

1. პერსონალური კეთილდღეობისა 

და ჰარმონიული საზოგადოების 

განვითარებაში ჰოლისტიკური 

განათლების მნიშვნელობის შესახებ 

ცოდნის გაფართოება და 

სიღრმისეული გაცნობიერება; 

2. საერთო ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში 

პიროვნების ჰოლისტიკური 

თეორიის ეროვნული 

მახასიათებლებისა და 

განვითარების ტენდენციების 

შესახებ ცოდნის გაფართოება და 

სიღრმისეული გაცნობიერება; 

3. საგანმანათლებლო პრაქტიკაში 

პერსონალური განვითარების 

მახასიათებლების შესწავლა; 

4. სხვადასხვა სოციალურ გარემოში 

პრობლემური სიტუაციის 

შეფასებისადმი პოზიტიური 

ურთიერთინტერაქციისა და 

პოზიტიური დამოკიდებულების 

გამოხატვის უნარების 

გაუმჯობესება.  

 

სწავლის შედეგები:  

კურსის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტები შეძლებენ აჩვენონ: 

1. პერსონალურ კეთილდღეობასა 

და საზოგადოების ჰარმონიულ 

განვითარებაში ჰოლისტიკური 

განათლების როლის ცოდნა და 

სიღმისეული გააზრება;  

2. საერთო ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში 

პიროვნების ჰოლისტიკური 

თეორიის ეროვნული 

მახასიათებლებისა და 

განვითარების ტენდენციების 

ცოდნა და კრიტიკული გააზრება;  

3. ჰოლისტიკური პიროვნების 

განვითარების მახასიათებლების 

შესწავლისა და მიღებული 

ინფორმაციის მკაფიოდ და 

დამაჯერებლად კომუნიკაციის 

უნარი სამიზნე ჯგუფის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით; 

4. სასწავლო კურსის დროს 

პოზიტიური ინტერაქციისა და 

დამოკიდებულების უნარი.  

 

დასკვნა 

მიუხედავად იმისა, რომ შედეგებზე 

დაფუძნებული მიდგომა უმაღლესი 

განათლების სფეროში მხოლოდ 

დანერგვის პროცესშია, უკვე გამოიკვეთა 

რამდენიმე პოზიტიური ასპექტი (იხ. 

ცხრილი 5). 
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ცხრილი 5. სწავლის შედეგების მიდგომის განხორციელების პოზიტიური მხარეები: 

 

სტუდენტების მხრიდან განმანათლებლების მხრიდან ინსტიტუციონალური 

მხარდაჭერა 

კურიკულუმისა და ცალკეული 

სასწავლო კურსების უკეთ 

გააზრება.  

დიდი მოცულობის სამუშაოს 

გაწევა.  

სწავლების შედეგები სასწავლო 

პროგრამის შემუშავების 

ეფექტური მექანიზმია. 

სწავლებასა და გამოცდას შორის 

კავშირის გამყარება. 

პროგრამისადმი 

ჰოლისტიკურად მიდგომა.  

დაინტერესებულ მხარეებთან 

უკეთესი კომუნიკაცია. 

უნარებსა და კომპეტენციებზე 

ფოკუსირება. 

კოლეგების მიერ სწავლის 

შედეგებზე დაფუძნებით 

პროგრამების ერთობლივი 

შემუშავება. 

გრძელვადიან პერსპექტივაში 

პროგრამების განვითარებისა და 

გაუმჯობესების შესაძლებლობა.  

პროგრამის შესახებ 

განხილვებსა და შეფასებებში 

მონაწილეობის უკეთესი 

შესაძლებლობა. 

სწავლების შედეგების 

საშუალებით კომუნიკაციის 

გაუმჯობესება სტუდენტებთან, 

დამსაქმებლებთან, თემთან და 

საზოგადოებასთან. 

სწავლის შედეგები სწავლებისა 

და შეფასების ახალი 

მეთოდების განხორციელების 

ეფექტური მექანიზმია.  

 

სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული 

უმაღლესი განათლების სისტემის 

განვითარება შრომატევადი და 

ხანგრძლივი პროცესია და იწვევს 

მნიშვნელოვან ცვლილებებს სისტემაში, 

მაგალითად, დეპარტამენტებისა და 

ფაკულტეტების იერარქიას. სტუდენტზე 

ორიენტირებული სისტემა მოითხოვს 

ერთიანი სასწავლო პროგრამის, და არა 

მექანიკურად გაერთიანებული კურსების 

შექმნას. სწავლის შედეგები წარმოადგენს 

სასწავლო კურსების ფორმირების 

საფუძველს. ყოველთვის შესაძლებელი არ 

არის, თავიდანვე ეფექტური და 

წარმატებული კომბინაციის შექმნა 

(სასწავლო საკითხების, სასწავლო დონის, 

საკონტაქტო საათებისა და 

დამოუკიდებელი სამუშაოს კომბინაცია). 

მეორე მხრივ, კურსებს შორის 

გადაფარვების აღმოჩენა იძლევა 

სტუდენტის სასწავლო დატვირთვის 

განსაზღვრის შესაძლებლობას. ნორვეგიის 

ბერგენის უნივერსიტეტი მიიჩნევს, რომ 

გადაფარვის დასაშვები ოდენობაა 5-20 %. 

სასწავლო დატვირთვა დამოკიდებულია 

არამხოლოდ უშუალოდ სასწავლო 

პროგრამაზე, არამედ სწავლის შედეგებზე 

ორიენტირებულ სწავლებასა და 

შეფასებაზე.  

მელინის თანახმად (Melin, 2009, 

http://www.aic.lv/rp/qf_rpl/20091022_QF_RP

L /Lars_Melin.pdf), დანიის აარჰუსის 

http://www.aic.lv/rp/qf_rpl/20091022_QF_RPL%20/Lars_Melin.pdf
http://www.aic.lv/rp/qf_rpl/20091022_QF_RPL%20/Lars_Melin.pdf
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უნივერსიტეტმა შეძლო საშუალო 

ნიშნების ამაღლება, ... პროგრამების 

გაუმჯობესება, ...  უნივერსიტეტის 

დამთავრების მაჩვენებლის გაზრდა 50 

%-დან 80 %-მდე, კურსიდან კურსზე 

გადასვლის მაჩვენებლის გაზრდა 37 %-

ით 2 წლის განმავლობაში 

უნივერსიტეტის დატოვების 

მაჩვენებლის გაზრდის გარეშე.  

სწავლის შედეგები ეფუძნება 

დამოკიდებულებებს,  კრიტიკულად 

აზროვნების უნარს და ზოგად 

კომუნიკაციას, რაც ართულებს მათ 

განმარტებას. უნდა აღინიშნოს, რომ 

სწავლის შედგების განმარტება 

სიტყვებთან დაკავშირებული 

პრობლემაა, როგორ ხდება სასურველი 

პროცესის აღწერა და რა სიტყვები 

გამოიყენება აზროვნების, გაგებისა და 

მუშაობის შესაცვლელად.  
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