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შალვა ტაბატაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

  

სასკოლო სახელმძღვანელოები არაქართულენოვანი სკოლებისთვის, 

პრობლემები და გამოწვევები 

 

აბსტრაქტი 
წარმოდგენილი სტატია განიხილავს კვლევის შედეგებს, რომელიც შეეხება 

არაქართულენოვან სკოლებში სასკოლო სახელმძღვანელოების საკითხს. კვლევის 

ფარგლებში სამაგიდე კვლევა და ფოკუს ჯგუფებში დისკუსიის კვლევის მეთოდები იქნა 

გამოყენებული. კვლევამ გამოავლინა საინტერესეო ტენდენციები: კერძოდ, გამოვლინდა 

სამი მნიშვნელოვანი პრობლემა სასკოლო სახელმძღვანელოებთან მიმართებით: (1) სასკოლო 

სახელმძღვანელოები შეიცავს სტერეოტიპულ და დისკრიმინაციულ ელემენტებს და არ 

ასახავს საქართველოში არსებულ მრავალფეროვნებას; (2) უმცირესობათა მშობლიურ ენაზე 

ნათარგმნი სახელმძღვანელოების თარგმანის ხარისხი არის დაბალი და უხარისხო თარგმანი 

ხშირად შინაარსს უცვლის სასკოლო სახელმძღვანელოებში მიწოდებულ მასალას; (3) 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის გამიზნული ბილინგვური სახელმძღვანელოები, 

რომლებშიც მასალის 30% სახელმწიფო ენაზეა წარმოდგენილი, ამ ეტაპზე გამოუსადგარია 

არაქართულენოვანი სკოლებისთვის, რადგან არც მოსწავლეებს, არც მასწავლებლებს და არც 

მშობლებს არ გააჩნიათ შესაბამისი ენპობრივი კომპეტენცია, რომ სახელმწიფო ენაზე 

არსებული მასალის გამოყენება მოხდეს სასწავლო პროცესში. შესაბამისად, სახელმწიფო 

ენაზე არსებული საგნის შინაარსობრივი ნაწილი აუთვისებელი რჩება არაქართულენოვანი 

სკოლის მოსწავლეების მიერ.  კვლევის შედეგებს გააჩნია უმნიშვნელოვანესი პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. კვლევის მიგნებებზე დაფუძნებით, მნიშვნელოვანია გატარდეს რეფორმა 

არაქართულენოვანი სკოლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის 

მიმართულებით, რათა შესაძლებელი გახდეს განათლების გზით სამოქალაქო ინტეგრაციის 

პოლიტიკის განხორციელება. 

 

.შესავალი 

საქართველო მდებარეობს შავი ზღვის 

აღმოსავლეთით, ევროპისა და დასავლეთ 

აზიის გასაყარზე. იგი ესაზღვრება სომ-

ხეთს, აზერბაიჯანს, რუსეთასა და თურ-

ქეთს. საქართველოს მოსახლეობა შეად-

გენს დაახლოებით 4,585,874 ადამიანს 

(ტაბატაძე, 2015). საქართველო მულტიეთ-

ნიკური ქვეყანაა. 2002 წელს ჩატარებული 

აღწერის მიხედვით, მოსახლეობის 83,8%-ს 
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ეთნიკურად ქართველები შეადგენენ, 

ხოლო 15,2%-ს - სხვადასხვა ეთნიკური 

ჯგუფი. ეთნიკურ უმცირესობებთან 

მიმართებით სირთულეს ქმნის ის ფაქტი, 

რომ ეთნიკური უმცირესობები მკვეთრად 

განსხვავდებიან ერთმანეთისგან რაოდე-

ნობით, განსახლების ტიპებით (კომპაქ-

ტური და დისპერსიული) და ქვეყნის 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი 

ინტეგრაციის ხარისხით (ტაბატაძე და 

მისი კოლეგები, 2008). უნდა გამოვყოთ 4 

რეგიონი, სადაც კომპაქტურად არიან 

განსახლებულნი უმცირესობათა წარმო-

მადგენლები: აფხაზები (აფხაზეთი), 

ოსები(სამხრეთ ოსეთი), აზერბაიჯანლები 

(ქვემო ქართლი) და  სომხები (სამცხე-

ჯავახეთი და ქვემო ქართლიდან – წალკის 

რაიონი). კომპაქტურად სახლობენ 

ქისტებიც კახეთის რეგიონში პანკისის 

ხეობაში, თუმცა მათი რაოდენობა 

მოსახლეობის საერთო რაოდენობასთან 

შეფარდებით საკმაოდ დაბალია. კომ-

პაქტური განსახლების გარდა, საქართ-

ველოში გვხვდება დისპერსული 

განსახლების ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები, მაგალითად, უკრაინე-

ლები, რუსები, ბერძნები, ებრალები, 

ქურთები, იეზიდები, ასირიელები და სხვა 

(გაბუნია, 2014ა). აქვე უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ ეს ეთნიკური ჯგუფებიც არ არის 

ჰომოგენური (გაბუნია, 2014ბ) მაგალითი-

სთვის, ბერძნული ეთნიკური ჯგუფი 

შედგება ორი განსხვავებული ქვე-

ჯგუფისგან: ერთ-ერთი მათგანი ლინგვის-

ტურად თურქულენოვანია, ხოლო მეორე 

ჯგუფი საუბრობს თანამედროვე ბერძნულ 

ენაზე. ანალოგიურად, შიდა ქართლსა და 

ქვემო ქართლში მცხოვრები აზერბაიჯა-

ნული თემები მკვეთრად განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან: შიდა ქართლში ზოგად 

განათლებას იღებენ ქართულ ენაზე, ხოლო 

ქვემო ქართლში მშობლიურ -აზერ-

ბაიჯანულ ენაზე (სვანიძე 2002, 

დამოწმებულია - ტაბატაძე, 2009).  

სამოქალაქო ინტეგრაცია ერთ-ერთ 

სტრატეგიულ პოლიტიკურ მიმართუ-

ლებას წარმოადგენს საქართველოს 

მთავრობისთვის. განათლების სისტემა კი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია 

სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველსა-

ყოფად (ტაბატაძე, 2009). საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის №348 
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განკარგულებით დამტკიცდა „შემწყნარებ-

ლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ეროვნული კონცეფცია და 2009-2014 

წლების სამოქმედო გეგმა”. ამ აქტით 

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართვე-

ლოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს 

დაევალა ეროვნულ უმცირესობებთან 

დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავება, 

კოორდინირება და საქართველოს 

მთავრობისა და პრეზიდენტთან 

არსებული საბჭოს წინაშე ანგარიშის 

წარდგენა (შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის აპარატის შეფასების 

დოკუმენტი, 2014). აქვე აღსანიშნავია, რომ 

„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია და 

2009-2014 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-

ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას 

განათლება და მულტილინგვური 

განათლება წარმოადგენს, რომლის 

მეშვეობითაც იგეგმება სამოქალაქო 

ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა 

(საქართველოს მთავრობა, „შემწყნარებ-

ლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ეროვნული კონცეფცია და 2009-2014 

წლების სამოქმედო გეგმა, 2009). 

 

უმცირესობათა განათლება 

საქართველოში  

საქართველოს განათლების სისტემა 

მოიცავს სკოლამდელ, ზოგად, უმაღლეს, 

პროფესიულ და არაფორმალურ განათ-

ლებას. ზოგადი განათლების სისტემა 

მოიცავს დაწყებითი (1-6 კლასები), 

საბაზისო (7-9 კლასები) და საშუალო (10-

12 კლასები)  განათლების საფეხურებს. 

ზოგადი განათლების სისტემა ეფუძნება 

ზოგადი განათლების შესახებ 2005 წელს 

მიღებულ კანონს. კანონის მიხედვით, 

საქართველოში საჯარო სკოლები 

წარმოადგენენ საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს და დღესდღეობით 

საქართველოში 2064 საჯარო სკოლაა. 

საქართველოს განათლების სისტემაში 

გვხვდება კერძო სკოლებიც და მათი 

რაოდენობა 230-ს შეადგენს (ტაბატაძე და 

გორგაძე, 2014). ზოგადი განათლების 

სისტემაში დაახლოებით 560 000 მოსწავლე 

სწავლობს. აქედან არაქართულენოვანი 

სკოლებსა და სექტორებზე მოსწავლეთა 

რაოდენობა დაახლოებით 59000-ა. 

საქართველოში 213 არაქართულენოვანი 

სკოლა და 77 არაქართულენოვანი სექტო-
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რია. ქვემოთ წარმოდგენილი ცხრილი 1 

იძლევა დეტალურ ინფორმაციას 

არაქართულენოვანი სკოლებისა რეგიო-

ნული განლაგების შესახებ. 

 

ცხრილი 1, არქართულენოვანი სკოლები საქართველოს რეგიონების მიხედვით, 2013  

რეგიონი 

აზერბაიჯანულენოვა

ნი 

რუსულენოვან

ი 

სომხურენოვან

ი  სულ: 

აჭარა       0 

თბილისი 1 2 1 4 

იმერეთი         

კახეთი 4 1   5 

სამცხე-ჯავახეთი   4 96 100 

ქვემო ქართლი 80 4 20 104 

სულ 85 11 117 213 

 

საქართველოს კონსტიტუციის 35.1 

მუხლი იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას, 

მიიღოს განათლება და აირჩიოს განათ-

ლების ფორმა (შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის აპარატის შეფასების 

დოკუმენტი, 2014). “ზოგადი განათლების 

შესახებ” კანონი ადასტურებს განათლების 

მიღების უფლებას (მუხლი 9) და მის 

“თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველას-

თვის” (მუხლი 3.2.ა, საქართველოს კანონი 

ზოგადი განათლების შესახებ, 2005) 

“ზოგადი განათლების შესახებ” კანონის 

მიხედვით, სკოლებს ევალებათ, 

მოსწავლეებს მიაწოდონ ზოგადსა-

კაცობრიო ღირებულებებზე, დემოკრა-

ტიისა და თანასწორობის პრინციპებზე 

დაფუძნებული განათლება (მუხლი 33.1.ა). 

აღნიშნული დებულება უფრო ფართოდაა 

გაშლილი 2004 წლის 18 ოქტომბერს 

დამტკიცებულ განათლების ეროვნული 

მიზნების დოკუმენტში და სხვადასხვა 

საგნის სასწავლო გეგმებში, 

“ზოგადი განათლების შესახებ” 

საქართველოს კანონის მეოთხე მუხლით 
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განსაზღვრულია: „ზოგად საგანმანა-

თლებლო დაწესებულებებში სწავლების 

ენაა ქართული, ხოლო აფხაზეთის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში - ქართული 

ან აფხაზური.” ამავე მუხლის მესამე 

პუნქტის მიხედვით, “საქართველოს 

მოქალაქეებს, რომელთათვისაც ქართული 

ენა მშობლიური არ არის, უფლება აქვთ, 

მიიღონ სრული ზოგადი განათლება მათ 

მშობლიურ ენაზე “ზოგადი განათლების 

შესახებ” კანონის მე-7 მუხლი საშუალებას 

აძლევს მოსწავლეებს, მშობლიურ ენაზე 

მიიღონ განათლება საცხოვრებელ 

ადგილთან მაქსიმალურად ახლოს და 

ამისათვის უზრუნველყოფს გაზრდილ 

ვაუჩერს ან/და დამატებით დაფინანსებას, 

რომელიც უნდა დამტკიცდეს განათ-

ლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამის 

ფარგლებში (ტაბატაძე და გორგაძე, 2014). 

ზოგადი განათლების ეროვნული 

მიზნებიდან გამომდინარე, საქართველოს 

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მეტ-

ნაკლებად ასახულია მოსწავლეებში 

ინტერკულტურული მგრძნობელობის 

განვითარების ასპექტები. კერძოდ, 

სასწავლო გეგმის ზოგად ნაწილში 

სხვადასხვა გამჭოლ კომპეტენციას შორის, 

რომლებიც უნდა განუვითარდეს 

მოსწავლეს ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში, მითითებულია „მრავა-

ლენობრივი, პლურილინგვური) კომპე-

ტენცია:  

„მრავალენობრივი (პლურილინგვური) კომ-

პეტენცია. მრავალენობრივი კომპეტენცია არის 

ადამიანის შინაგანი უნარი, დაეუფლოს და 

გამოიყენოს ენა/ენები.  ნებისმიერ საგანში 

ცოდნასა და უნარებს მოსწავლე ენობრივი 

აქტივობების საშუალებით იძენს. შესაბამისად, 

ყველა საგანს შეუძლია თავისი წვლილი 

შეიტანოს  მოსწავლის მრავალენობრივი 

კომპეტენციის განვითარებაში“; 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 

სახელმძღვანელოების რეფორმა  და 

არაქართულენოვანი სკოლები 

არაქართულენოვანი სკოლები-

სათვის ეროვნული სასწავლო გეგმებისა 

და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფ-

მინიჭებული სახელმძღვანელოების თარ-

გმნა ხორციელდება მშობლიურ ენაზე 

(ტაბატაძე, 2010).  სასკოლო სახელ-

მძღვანელოების შექმნა და სკოლაში 
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დანერგვა სამ ძირითად ეტაპს მოიცავს:     

(1) ეროვნული სასწავლო გეგმის შექმნა;   

(2) ეროვნული სასწავლოს გეგმის 

საფუძველზე შექმნილი სახელმძღვა-

ნელოების პილოტირება; (3) სახელ-

მძღვანელოების დანერგვა (ტაბატაძე, 

2009). განათლებისა და მეცნიერების სამი 

ნისტრომ 2005 წლიდან შეიმუშავა ახალი 

ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომლის 

პილოტირებაც განხორციელდა 100 

საჯარო ქართულენოვან სკოლაში, 10 

სომხურენოვან, 1 - აზერბაიჯანულ და 10 

რუსულენოვან სკოლებში. 2006-2007 

სასწავლო წელს ახალი სასწავლო გეგმა და 

სახელმძღვანელოები შევიდა ქართულე-

ნოვან სკოლებში, ხოლო ერთი წლის 

შემდეგ არაქართულენოვან სკოლებში. 

ერთი წლის დაგვიანებით შესვლა 

გამოწვეული იყო სახელმძღვანელოების 

თარგმნის პროცესით, რათა არაქარ-

თულენოვან სკოლებს მიწოდებოდათ 

მშობლიურ ენაზე სასკოლო სახელ-

მძღვანელოები (ტაბატაძე, 2009). ახალი 

სახელმძღვანელოები გადაითარგმნა 

სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ, 

აფხაზურ და ოსურ ენებზე (სახალხო 

დამცველის ოფისთან არსებული ეთნიკურ 

უმცირესობათა საბჭოს მონიტორინგის 

ანგარიში, 2014)  

 ნათარგმნი სასწავლო გეგმითა და 

სახელმძღვანელოებით არაქართულე-

ნოვანი სკოლების უზრუნველყოფა 2011-

2013 სასწავლო წელსაც განხორციელდა. 

2011 წელს  დამტკიცდა 2011-2016 წლების 

ახალი სასწავლო გეგმა და ახალი 

სახელმძღვანელოები. ახალი სასწავლო 

გეგმისა და ახალი სახელმძღვანელოების 

დანერგვა 1-6 კლასებში არაქართუ-

ლენოვან სკოლებში დაიწყო 2012-2013 

სასწავლო წელს და სკოლები უზ-

რუნველყოფილი იყო ნათარგმნი 

სახელმძღვანელოებით. აქვე აღსანიშ-

ნავია, რომ 1-6 კლასების ახალ 

სახელმძღვანელოებში, ისევე, როგორც 

ძველი სასწავლო გეგმით შედგენილ 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების 

სახელმძღვანელოებში, შეიცვალა თარ-

გმნის პრინციპი. კერძოდ, თარგმანი 

ხორციელდება „ბილინგვური წიგნების“ 

პრინციპით, ანუ ითარგმნებოდა 

სასკოლო სახელმძღვანელოებში 

არსებული მასალის 70% უმცირესობათა 
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მშობლიურ ენებზე, ხოლო მასალის 30 % 

დარჩა სახელმწიფო ენაზე (შეფასების 

დოკუმენტი, საქართველოს შერიგებისა 

და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკიტხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი, 2014). რაც შეეხება, მე-7 - მე-12 

კლასების ახალი სასწავლო გეგმისა და 

სახელმძღვანელოების დანერგვას, ეს 

პროცესი უნდა განხორციელებულიყო 

2013-2014 სასწავლო წელს, თუმცა 

განათლების და მეცნიერების 

სამინისტრომ ვერ უზრუნველყო 

სახელმძღვანელოების თარგმანი და 

სკოლების ამ სახელმძღვანელოებით 

უზრუნველყოფა 2013-2014 სასწავლო 

წლისთვის. შესაბამისად, 2013 წლიდან 

არაქართულენოვანი სკოლები მუშაობენ 

ისევ ძველი სასწავლო გეგმითა და 

სახელმძღვანელოებით, (შეფასების 

დოკუმენტი, საქართველოს შერიგებისა 

და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკიტხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი, 2014).  

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის ფარგლებში კვლევის 

შემდეგი მეთოდები გამოვიყენეთ:                  

(ა) სამაგიდე კვლევა;  

(ბ) ფოკუსჯგუფების დისკუსია.  

სამაგიდე კვლევის ფარგლებში 

შევისწავლეთ საქართველოს კანონმდებ-

ლობა, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

ტოლერანტობის კონცეფცია და 

სამოქმედო გეგმა და ამ დოკუმენტთან 

დაკავშირებით შექმნილი შესრულებისა 

და მონიტორინგის ანგარიშები, აგრეთვე 

სასწავლო გეგმებისა და სახელმძღვა-

ნელოების მიმართულებით ჩატარებული 

საერთაშორისო თუ ადგილობრივი 

ორგანიზაციებისა და მკვლევრების 

კვლევები. ფოკუსჯგუფების დისკუსიის 

ფარგლებში 2014 წელს ჩატარდა 4 

ფოკუსჯგუფი ახალქალაქის, ნინოწმინდის 

და მარნეულის რაიონებში სკოლების 

ადმინისტრაციასა და მასწავლებლებთან, 

მშობლებთან და ადგილობრივი არასა-

მთავრობო ორგანიზაციების წარმომად-

გენლებთან. ფოკუსჯგუფის დისკუსიები 

განხორციელდა წინასწარ შემუშავებული 

ფოკუსჯგუფის დისკუსიის პროტოკოლის 

საფუძველზე. დისკუსიის ჩაწერა 

განხორციელდა დიქტოფონზე, რის 
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შემდეგაც მოხდა ჩანაწერის გაშიფვრა და 

გაანალიზება.  

 

კვლევის შედეგები 

 კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა 

ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები და 

ტენდენციები არაქართულენოვანი სკო-

ლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 

კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი 

პრობლემების 3 ტიპად კლასიფიცირებაა 

შესაძლებელი: 1) სასკოლო სახელმძღვა-

ნელოები შეიცავს სტერეოტიპულ და 

დისკრიმინაციულ ელემენტებს და არ 

ასახავს საქართველოში არსებულ 

მრავალფეროვნებას; (2) უმცირესობათა 

მშობლიურ ენებზე ნათარგმნი 

სახელმძღვანელოების თარგმნის ხარ-

ისხი არის დაბალი და უხარისხო 

თარგმანი ხშირად შინაარსს უცვლის 

სასკოლო სახელმძღვანელოებში მიწო-

დებულ მასალას; (3) არაქართულენოვანი 

სკოლებისთვის გამიზნული ბილინ-

გვური სახელმძღვანელოები, რომლებ-

შიც მასალის 30% სახელმწიფო ენაზეა 

წარმოდგენილი, ამ ეტაპზე გამოუ-

სადეგარია არაქართულენოვანი სკო-

ლებისთვის, რადგან არც მოსწავლეებს, 

არც მასწავლებლებს და არც მშობლებს არ 

გააჩნიათ შესაბამისი ენობრივი კომ-

პეტენცია, რომ სახელმწიფო ენაზე 

არსებული მასალის გამოყენება მოხდეს 

სასწავლო პროცესში. შესაბამისად, 

სახელმწიფო ენაზე არსებული საგნის 

შინაარსობრივი ნაწილი აუთვისებელი 

რჩება არაქართულენოვანი სკოლის 

მოსწავლეების მიერ. აღნიშნულ სამივე 

საკითხს განვიხილავთ უფრო დაწვ-

რილებით სტატიაში:  

 

ინტერკულტურული თვალსაზრისით 

სახელმძღვანელოები დასახვეწია 

ანტიდისკრიმინაციული სახელმძღ-

ვანელოს შექმნის მოთხოვნები პირდაპირი 

ფორმულირებით წაყენებული ჰქონდათ 

სასკოლო სახელმძღვანელოების გამომ-

ცემლებს: კერძოდ, 2010 წლის 15 მარტის 

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 

შეფასების ცენტრის დირექტორის #019/ნ 

ბრძანების შესაბამისად, რომელიც 

განსაზღვრავს გრიფირების წესს, მე-4 

მუხლის მეექვსე პუნქტის მიხედვით, 
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სახელმძღვანელო არ შეფასდება და 

შესაბამისად არ მიენიჭება გრიფი, თუ         

ბ) მისი შინაარსი, დიზაინი ან სხვა რაიმე 

ნიშანი შეიცავს დისკრიმინაციულ 

ელემენტებს (ენა, ეროვნება, ეთნიკური და 

სოციალური კუთვნილება და სხვ.); იმავე 

ბრძანებაზე თანდართულ სახელმძღ-

ვანელოების შეფასების კრიტერიუმების 

თაობაზე მითითებულია, რომ სახელ-

მძღვანელოს შეფასების ერთ-ერთ 

კრიტერიუმად მიჩნეულია ის, რომ: 

“სახელმძღვანელო ხელს უწყობს არა-

სტერეოტიპული, მრავალმხრივი აზროვ-

ნებისა და შეხედულებების განვითარებას 

მოსწავლეებში". 

აღსანიშნავია, რომ 2009 წლის 30 

მარტის ეროვნული სასწავლო გეგმებისა 

და შეფასების ცენტრის დირექტორის #072 

ბრძანების შესაბამისად, რომელიც 

განსაზღვრავდა სახელმძღვანელოების 

გრიფირების წესს, თანდართულ 

ინსტრუქციაში სახელმძღვანელოების 

შეფასების კრიტერიუმების თაობაზე 

მითითებული იყო: “დ) სახელმძღვანელოს 

შინაარსი ითვალისწინებს საქართველოს 

მოსწავლეთა მრავალფეროვნებას რასის, 

კანის ფერის, ენის, სქესის, რელიგიის, 

პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, 

ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური 

კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი 

და წოდებრივი მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 2011 

წლის ბრძანებაში სახელმძღვანელოს 

გრიფირების წესის შესახებ კი ეს პუნქტი 

უკვე აღარ არის ჩადებული სახელ-

მძღვანელოს შეფასების ერთ-ერთ 

კრიტერიუმად. 

2011 წლის გრიფირების წესში 

სახელმძღვანელოებში საქართველოში 

არსებული მრავალფეროვნების ასახვისა 

და არასტერეოტიპული მოსაზრებების 

გავრცელების შესახებ მოთხოვნების 

შეცვლა მოხდა. 2010 წლის გრიფირების 

წესში გვხდებოდა პუნქტი, რომლის 

მიხედვითაც სახელმძღვანელოს გრიფი არ 

მიენიჭებოდა, თუ მისი „შინაარსი, 

დიზაინი ან სხვა რაიმე ნიშანი შეიცავს 

დისკრიმინაციულ ელემენტებს (ენა, 

ეროვნება, ეთნიკური და სოციალური 

კუთვნილება და სხვ.), თუმცა ის არ იყო 

ასახული სახელმძღვანელოთა შეფასების 

კრიტერიუმებში. ეს მუხლი საერთოდ 
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შალვა ტაბატაძე, სასკოლო სახელმძღვანელოები არაქართულენოვანი სკოლებისთვის,                                     # 5, 2015 

                               პრობლემები და გამოწვევები                                                                                                              გვ. 1-21 

 

 

ამოღებულ იქნა 2011 წლის გრიფირების 

წესში. შესაბამისად 1-6 კლასების სახელ-

მძღვანელოების გრიფირების პროცესში ეს 

მუხლი არ მოქმედებდა. აღსანიშნავია, რომ 

ეს მუხლი დაემატა მხოლოდ 2012 წლის 

ცვლილებით: საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 6 

იანვრის ბრძანებით და მე-7-12 კლასების 

სახელმძღვანელოების გრიფირების პრო-

ცესში უკვე მოქმედებდა, თუმცა 

პრაქტიკული თვალსაზრისით ეფექტი 

ნაკლები აღმოჩნდა (სახელმძღვანელოებში 

არსებული პრობლემების დეტალური 

ანალიზი ინტერკულტურული თვალ-

საზრისით იხილეთ კვლევა „ინტერ-

კულტურული განათლების ასპექტების 

კვლევა საქართველოს დაწყებითი 

განათლების საფეხურზე“). 

სხვადასხვა კვლევამ აჩვენა, რომ 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 

სახელმძღვანელოები, რიგ შემთხვევაში, 

ვერ ასახავს ქვეყანაში არსებულ ეთნიკურ 

და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და არ 

არის თავისუფალი სტერეოტიპული 

ტენდენციებისაგან. ქვემოთ გთავაზობთ 

ამონარიდს ერთ-ერთი კვლევიდან, 

რომელიც შეეხება სასკოლო სახელ-

მძღვანელოებში ამ მიმართულებით 

არსებულ პრობლემატიკას (ტაბატაძე და 

მისი კოლეგები, 2013, გვ. 55): 

სახელმძღვანელო არ ასახავს 

საქართველოში არსებულ ეთნიკურ თუ 

რელიგიურ მრავალფეროვნებას. მაგალი-

თისათვის წარმოვადგენთ ამ 

თვალსაზრისით საინტერესო რამდენიმე 

ფრაგმენტს ამ სახელმძღვანელოდან. 

სახელმძღვანელო იწყება ტექსტით: „ჩვენი 

სამშობლო- საქართველო“. ტექსტი აღწერს 

საქართველოს მრავალფეროვნებას სხვა-

დასხვა კუთხისა და ტრადიციების 

თვალსაზრისით: „საქართველო ტრადიცი-

ების მრავალფეროვნებითაც არის 

ცნობილი. სხვადასხვა კუთხის მკვიდრნი - 

გურული და სვანი, მეგრელი და კახელი, 

მთიული, მოხევე და ფშაველი, აჭარელი 

და ხევსური, იმერელი და თუში, 

ლეჩხუმელი და მესხი, რაჭველი და 

ქართლელი - საცხოვრისით, ადათ-

წესებით, მეტყველებით და ცეკვა-

სიმღერით ერთმანეთისგან განსხვავ-

დებიან. მაგრამ არის ერთი მთავარი 

ნიშანი, რომელიც ამ პატარა ქვეყნის შვილს 
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აერთიანებს, ერთ განუყოფელ 

მთლიანობად კრავს, ეს გახლავთ მათი, 

ქართველების, უმთავრესი ისტორიული 

მონაპოვარი - ენა და ერთიანი სახელ-

მწიფო, სახელად საქართველო“ (გვ. 3). 

ტექსტში საერთოდ არ არის ნახსენები 

საქართველოს ეთნიკური მრავალფეროვ-

ნება და  ეთნიკური ჯგუფები არ არიან 

წარმოდგენილი, როგორც ქართული 

სახელმწიფოს შვილები. ტექსტში 

თვალსაჩინოა ეთნოცენტრიზმი და 

ეთნიკური ლოიალობა ქართული 

ეთნიკური ჯგუფისადმი და არაქართული 

ეთნიკური ჯგუფების იგნორირება 

ქართული სახელმწიფოს კონტექსტში 

(გვ.55). 

ამავე კონტექსტში საინტერესოა 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნის 

„ჩვენი სამშობლოს“ სახელმძღვანელოს 

ანალიზი იმავე კვლევაში. გთავაზობთ ამ 

კვლევიდან კიდევ ერთ ციტატას, 

რომელიც „ჩვენი სამშობლოს“ 

სახელმძღვანელოს შეეხება (ტაბატაძე და 

მისი კოლეგები, 2013, გვ.76-77).  

 ქვემო ქართლის მოსახლეობის 

აღწერისას შემდეგი ფორმულირებებია 

გამოყენებული: „ამ ტერიტორიაზე 

სხვადასხვა მიზეზით ქართველების გარდა 

სხვა ეროვნების ადამიანებიც სახლ-

დებოდნენ: აზერბაიჯანელები; სომხები, 

ბერძნები, გერმანელები... დღეს ვითარება 

მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. უკა-

ნასკნელ ხანებში აქ მშობლიურ სოფლებში 

მომხდარი ბუნების სტიქიური მოვ-

ლენების ... გამო ბევრი ოჯახია 

ჩასახლებული სვანეთიდან და აჭარიდან“ 

(გვ. 71). ქვემო ქართლის მოსახლეობის 

მრავალფეროვნების დახასიათება აშკარად 

დისკრიმინაციული შეფერილობისაა. წარ-

მოდგენილი ფორმულირებით სახელ-

მძღვანელომ შესაძლებელია მოსწავლეებს 

განუვითაროს განსხვავებული ეთნიკური 

ჯგუფებისადმი ნეგატიური დამოკი-

დებულება და მათ ისინი არ ჩათვალონ 

საქართველოს სრულფასოვან მოქალა-

ქეებად სხვადასხვა კუთხიდან 

ჩასახლებული ეთნიკური ქართველების 

მსგავსად.ამ ტენდენციას აგრძელებს 

ჯავახეთის მოსახლეობის აღწერაც. 

ავტორებს თითქოს მხოლოდ ისტორიული 

ფაქტები აქვთ წარმოდგენილი, თუმცა 

არსებული ფორმულირება, მაინც ქმნის 
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ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმი-

ნაციულ კონტექსტში განხილვის 

საფრთხეს: „თითქმის სამასი წელი 

ჯავახეთი ოსმალეთს (თურქეთს) ჰქონდა 

მიტაცებული. მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი ქართლში გადასახლდა. ხოლო 

დარჩენილები იძულებულები გახდნენ 

ისლამი მიეღოთ. დაახლოებით 180 წლის 

წინ თურქეთზე გამარჯვების შემდეგ, 

რუსეთმა ჯავახეთი შეიერთა. გამუსულ-

მანებული ქართველობა აიძულა 

თურქეთში გადასახლებულიყო, ხოლო 

მის ნასოფლარებზე სომხები ჩამოასახლა. 

დღეს ჯავახეთში ქართველი მოსახლეობა 

მხოლოდ ცალკეულ სოფლებში 

ცხოვრობს“ (გვ. 76-77). 

 სახელმძღვანელოების კვლევის 

ავტორთა დასკვნით, „სახელმძღვა-

ნელოების უმრავლესობა  ავითარებს 

მოსწავლეებში სტერეოტიპებს სხვადასხვა 

მიმართულებით კერძოდ, ტერიტორიული 

განსახლების, სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებ-

ლობების, გენდერული  თვალსაზრისით. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ 

სახელმძღვანელოების უმრავლესობა არ 

ასახავენ საქართველოში არსებულ 

მრავალფეროვნებს ეთნიკური, რელიგი-

ური, ტერიტორიული განსახლების 

მიხედვით და დაწერილი ეთნოცენტრული 

პოზიციებიდან და, შესაბამისად, ხელს არ 

უწყობს მოსწავლეთა თანასწორობას და 

მოსწავლეებში ინტერკულტურული 

მგრძნობელობისა  და ტოლერანტული 

დამოკიდებულებების განვითარებას“ 

(ტაბატაძე და მისი კოლეგები, 2013, 

გვ.118). 

  სახელმძღვანელოში ინტერკულტუ-

რული ასპექტების ასახვის პრობლემატიკა 

ორმაგად მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ, 

უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავ-

ლეების ანტიდისკრიმინაციული სასწავ-

ლო გარემოს შესაქმნელად და, მეორე 

მხრივ, უმრავლესობის მოსწავლეების 

ტოლერანტი და მაღალი ინტერკულ-

ტურული მგრძნობელობის მოქალაქის 

ჩამოსაყალიბებლად, რაც ესოდენ 

მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ინტეგრა-

ციის პროცესისთვის, სადაც უმცირე-

სობათა ინტეგრაციის სურვილთან ერთად, 

უმრავლესობის მიმღებლობის მაღალი 

ხარისხია აუცილებელი (ტაბატაძე, 2014). 



 
 
 
 

13 
 

E ISSN 1512-3146 (online) 
ISSN 1987-9601 (print) 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

შესაბამისად, ეს საკითხი, რჩება ერთ-ერთ 

აქტუალურ საკითხად და ამ პრობლემის 

აქტუალობა დადასტურდა ფოკუს-

ჯგუფებთან დისკუსიაშიც. დისკუსიაში 

მონაწილენი აღნიშნავდნენ სახელმძღვა-

ნელოებში არსებული შეცდომებისა და 

ინტერკულუტურული თვალსაზრისით 

არაადეკვატური ნაწილების არსებობას. 

ქვემოთ გთავაზობთ ციტატას ერთ-ერთი 

მონაწილის საუბრიდან: 

ისტორიული შეცდომები ბევრია, 

მაგ.: ალბანელი ისტორიკოსი მოხსე-

ნიებულია როგორც სომეხი ისტორიკოსი.  

წიგნებში წერია, რომ მუჰამედი იყო 

მკითხავი, ნაცვლად წინასწარმეტყველისა. 

ეს შეურაცხოფაა“... 

 

სახელმძღვანელოების თარგმნის 

პრობლემა ეროვნულ უმცირესობათა 

ენებზე  

სახელმძღვანელოების თარგმნის 

პროცესი საქართველოში 2005 წლიდან 

დაიწყო და სისტემატურად ხდება როგორც 

სასწავლო გეგმების, აგრეთვე სახელ-

მძღვანელოების უმცირესობათა ენებზე 

თარგმნა. მუდმივად საუბარია თარგმანის 

დაბალ ხარისხზე, განსაკუთრებით 

სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან 

სახელმძღვანელოებთან მიმართებით. 

სახელმძღვანელოთა თარგმნის ხარისხთან 

მიმართებით გაუმჯობესება ყოველწლი-

ურად ფიქსირდეbა. აღსანიშნავია, რომ 

2011 წლიდან სახელმძღვანელოების 

თარგმნის პროცესში ჩაერთო სახალხო 

დამცველთან არსებული ეთნიკური 

უმცირესობების საბჭო, რომელთა 

წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს 

1-6 კლასების ნათარგმნი სახელ-

მძღვანელოების რედაქტირების პროცესში. 

სამწუხაროდ 2012 წლიდან  ეს პროცესი 

აღარ გაგრძელებულა, რადგან განა-

თლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 

გამომცემლობებთან და სახალხო 

დამცველის ოფისთან ერთად აღარ 

განახორციელა 7-12 კლასების სახელ-

მძღვანელოების თარგმნა.  

. სახელმძღვანელოების  თარგმნის 

ხარისხი კვლავ მნიშვნელოვან 

პრობლემად დასახელდა როგორც 

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის, 

აგრეთვე მარნეულის რაიონის 

ფოკუსჯგუფების დისკუსიის დროს. 
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მათი აზრით, სახელმძღვანელოებს არ 

აქვს გავლილი რედაქტირება, 

კორექტირება, ბევრი შეცდომაა 

გაპარული. ქვემოთ გთავაზობთ 

რამდენიმე ციტატას ფოკუსჯგუფების 

მონაწილეთა მიერ გამოთქმული 

მოსაზრებებიდან:   

 

მაგალითები: რომი აშენებულია მდინარე 

ტიბრზე, ამათ გადაწყვიტეს რომ 

შეცდომითაა ასო ბ, და დაწერეს რომ რომი 

აშენებულია მდინარე ტიგრზე 

(ტიგროსზე), რომელიც შუამდინარეთშია.“    

„თარგმანის ხარისხი არ მოგვწონს, ბევრი 

უზუსტობაა, მაგალითად, გამოთვლის 

მაგივრად მათემატიკის წიგნში წერია 

გადარიცხვა, რაც მასწავლებლისთვის 

ადვილად გასაგებია, რომ შეცდომაა. 

როგორც ჩანს მათემატიკის წიგნის 

თარგმანს აღარ გაუვლია მათემატიკოსის 

ხელში, თორემ ასეთი შეცდომები არ 

იქნებოდა, თუმცა პრობლემა არაა 

მათემატიკაში - რიცხვები და ნიშნები 

ყველა ენაზე ერთნაირია“  

 

ორენოვანი სახელმძღვანელოების 

გამოყენების პრობლემა 

 2011 წლიდან სასკოლო სახელ-

მძღვანელოების თარგმანის პროცესი 

შეიცვალა. სამინისტროს გადაწყვე-

ტილებით ითარგმნება მშობლიურ ენაზე 

სახელმძღვანელოებში არსებული მასალის 

მხოლოდ 70%, ხოლო 30% დატოვებულია 

სახელმწიფო ენაზე. აღნიშნული 

ინიციატივის მიზანი ბილინგვური 

განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 

გახლდათ, თუმცა ეს ინიციატივა 

სერიოზული ხარვეზებით განხორცი-

ელდა: 

(1) სახელმძღვანელოებში 70%-30% 

თარგმნის პრინციპი მეცნიერულად 

და მეთოდოლოგიურად დაუმუშა-

ვებელია და არ ეფუძნება ენისა და 

საგნის ინტეგრირებული სწავლების 

რაიმე პრინციპს. შესაბამისად, 

მექანიკურად განხორციელებული 

პროცენტული ჩაშლა აბსოლუ-

ტურად არაეფექტურია და 

უკუშედეგის მომტანი აღმოჩნდა; 

(2) საგნობრივი მასწავლებლები, რომ-

ლებიც საერთოდ ვერ ფლობენ 
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სახელმწიფო ენას, ვერ ახერხებენ 

სახელმძღვანელოების გამოყენებას, 

რადგან მათთვის გაუგებარია 

სახელმძღვანელოში სახელმწიფო 

ენაზე დატოვებული 30% სასწავლო 

მასალის შინაარსი; 

(3) არაქართულენოვანი სკოლის 

მოსწავლეთა მშობლები ვერ 

ახერხებენ მოსწავლეთა დახმარებას, 

რადგან სახელმძღვანელოში 

არსებული სახელმწიფო ენაზე 

არსებული მასალა მათთვისაც 

გაუგებარია; 

(4) ხშირ შემთხვევაში თარგმანის 

გადანაწილება იმდენად არალო-

გიკურად არის გაკეთებული, რომ 

მოსწავლეთათვის, მასწავლებელ-

თათვის და მშობელთათვის 

გაუგებარი და აუთვისებელი რჩება 

მშობლიურ ენაზე არსებული 

მასალაც და მთლიანად ტექსტი თუ 

სხვა ტიპის სასწავლო მასალა. 

 

 ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეების 

აზრით, ძალიან კარგია, რომ 

სახელმძღვანელოების თარგმანი მიმდი-

ნარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით 

მასწავლებლები არ არიან მზად 

იმისათვის, რომ ორენოვანი სახელმ-

ძღვანელოები ბოლომდე გამოიყენონ.  

„საგნის მასწავლებლებმა კი არა, 

ქართულის მასწავლებლებმა არ იციან 

ზოგ შემთხვევაში ქართული ენა 

სრულფასოვნად და, რა თქმა უნდა, 

სირთულეს წარმოადგენს მასწავლებ-

ლისთვის ნათარგმნი სახელმ-

ძღვანელოს გამოყენება, სადაც 30% 

სახელმწიფო ენაზეა.“  

ყველაზე დიდი პროტესტი 

ფოკუსჯგუფების დისკუსიის პროცესში 

გეოგრაფიისა და ისტორიის საგნების 

მიმართ გამოითქვა. ორენოვან სახელ-

მძღვანელოებში, სადაც გაკვეთილები 

ნათარგმნია უმცირესობების ენებზე, 

გარკვეული ნაწილები (წყაროებიდან 

ამონარიდები)  ქართულად არის 

მოცემული. მასწავლებელთა აზრით, 

მოსწავლეები და მასწავლებლები 

არაქართულენოვან სკოლებში არ არიან 

მზად ორენოვანი სახელმძღვანელოებით 

სწავლისა და სწავლებისთვის. უმეტესობა 

მასწავლებელებისა, რომლებიც ასწავლიან 

ისტორიას და გეოგრაფიას, არ ფლობენ 
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სახელმწიფო ენას. სკოლებს არ ჰყავს 

კვალიფიციური ქართული ენის 

მასწავლებელი, რომელიც ამავდროულად 

აზერბაიჯანულ / სომხურ ენასაც ფლობს 

იმ დონეზე, რომ სწავლების პროცესში 

დაეხმაროს საგნის მასწავლებელს, ამიტომ 

ამ სახელმძღვანელოებით სწავლების 

პროცესი შეფერხებებით მიმდინარეობს. იმ 

სკოლებში, სადაც არსებობენ „კვალიფი-

ციური ქართული ენის მასწავლებლების“ 

პროექტის ფარგლებში მივლინებული 

პედაგოგები ან ქართული ენის მასწავ-

ლებელები კარგად ფლობენ სახელმწიფო 

ენას,  სირთულეები ნაკლებია, რადგან 

ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოში 

არსებულ ნაწილებს უთარგმნიან საგნის 

მასწავლებლებს ან მოსწავლეებს 

(ფოკუსური ჯგუფის დიკუსია 

ახალქალაქში). 

„ყველაზე მეტი პრობლემა 

სახელმძღვანელოებში ის არის, რომ 

მითითებული წყაროები, რომელიც 

მოსწავლემ დამოუკიდებლად უნდა 

მოიძიოს, არის ქართულ ენაზე, აქედან 

გამომდინარე სრულფასოვნად 

გაკვეთილის მომზადება, თუ მოსწავლემ 

არ იცის სახელმწიფო ენა, ან 

მასწავლებელი წყაროებს და დამატებით 

მასალას არ უთარგმნის, შეუძლებელია“  

   

შექმნილ ვითარებაში ორენოვან 

თარგმანთან დაკავშირებული 

ნინოწმინდაში, ახალქალაქსა და 

მარნეულში ჩატარებულ ფოკუს–

ჯგუფებში სკოლების წარმომადგენლებმა 

ამ თვალსაზრისით არსებული 

პრობლემების მოგვარების შემდეგი გზები 

დაასახელეს: 

1. იმ საგნებში, რომლებშიც არსებობს 

წინა წლის სახელმძღვანელოები, 

მასწავლებლები იყენებენ წინა წლის 

სახელმძღვანელოებს დამხმარე 

მასალად. თუმცა წინა წლის 

სახელმძღვანელოებში არ არსებობს 

თავები, რომლებიც წლევანდელ 

სახელმძღვანელოშია შესული და 

მასწავლებელს უწევს დაიხმაროს 

სხვა პედაგოგი, რომ გაიგოს, რა 

წერია ქართულ ნაწილში; 

2. მასწავლებლები იყენებენ მეზობე-

ლი სახელმწიფოდან შემოტანილ 

სახელმძღვანელოებს, რომლებიც 

არსებობდა მათ სასკოლო ბიბლი-
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ოთეკებში და აქტუალური გახდა 

თარგმანის  70 % - 30% მეთოდიკის 

გამოყენების შემდეგ; 

3. მოსწავლეები და მასწავლებლები 

თარგმნიან ქართულ ენაზე 

არსებულ მასალას ქართული ენის 

პედაგოგების დახმარებით იმ 

სკოლებში, სადაც ამის რესურსი 

აქვთ;  

4. უბრალოდ, ტოვებენ და არ ხსნიან 

(არც საშინაო დავალებად აძლევენ) 

მასალას, რომელიც ქართულ ენაზეა 

მოცემული. 

 

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, 

რომ წარმოდგენილ კვლევას აქვს 

უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

კვლევა გამოავლინა საინტერესო 

ტენდენციები, რომლებზე რეაგირება უნდა 

გახდეს განათლების პოლიტიკის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, კერძოდ: (ა) მნი-

შვნელოვანია სახელმძღვანელოები ასა-

ხავდეს საქართველოში არსებულ 

მრავალფეროვნებას და არ შეიცავდეს 

სტერეოტიპულ და დისკრიმინაციულ 

ელემენტებს. შესაბამისად, განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა 

გადადგას ქმედითი ნაბიჯები სასწავლო 

გეგმების შედგენის, სახელმძღვანელოების 

გრიფირებისა და სახელმძღვანელოთა 

შეფასების მიმართულებით; (ბ) მნიშვ-

ნელოვანია განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრომ ჩამოაყალიბოს მულტი-

ლინგვური განათლების რეფორმის 

კონცეფცია და შეიმუშაოს შესაბამისი 

განხორციელების სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა და ამავე კონტექსტში 

გადაიხედოს ბილინგვური სახელ-

მძღვანელოების გამოცემის საკითხი და ამ 

მიმართულებით შემუშავდეს ეფექტური 

მექანიზმები, რის შედეგადაც სახელ-

მძღვანელოები უზრუნველყოფენ ენის 

სწავლების გაუმჯობესებასა და, 

ამასთანავე, საგნობრივი შინაარსის 

ეფექტურ ათვისებას; (გ) კვლევის 

შედეგებიდან გამომდინარე, მნიშვნელო-

ვანია სასკოლო სახელმძღვანელოების 

თარგმნის ხარისხის გაუმჯობებსების 

ეფექტური მექანიზმების შემუშავება და 

ამოქმედება.  
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 კვლევის შედეგებს აქვს უმნი-

შვნელოვანესი პრაქტიკული მნიშვნე-

ლობა. კვლევის მიგნებებზე დაფუძნებით, 

მნიშვნელოვანია გატარდეს რეფორმა 

არაქართულენოვანი სკოლების სასკოლო 

სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის 

მიმართულებით, რათა შესაძლებელი 

გახდეს განათლების გზით სამოქალაქო 

ინტეგრაციის პოლიტიკის განხორ-

ციელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

არაეფექტური სახელმძღვანელოები და 

უმცირესობათა განათლების პროგრამები 

უკუშედეგის მომცემი შეიძლება აღმო-

ჩნდეს და ნაცვლად არაქართულენოვანი 

სკოლის მოსწავლეების მიერ ბილინ-

გვიზმისა და ბილინგვური განათლების 

სოციალური, კოგნიტური და აკადემიური 

უპირატესობებით სარგებლობისა,  მათი 

აკადემიური ჩამორჩენა და სოციალური 

დეზინტეგრაცია შეიძლება მივიღოთ 

შედეგად (ტაბატაძე, 2014). 
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ავტორის სტრატეგიასთან ერთად, ნებსით 

თუ უნებლიედ მთარგმნელის სტრატეგიაც 

აისახება. 

ნათარგმნი ლიტერატურის და 

შედარებითი ლიტერატურული კვლე-

ვების ინტენსიურმა განვითარებამ XIX-XX 

საუკუნეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია 

თეორიული და მეთოდოლოგიური 

პრობლემებისადმი. 

რიგი უცხოური თუ უკრაინული 

პუბლიკაციებია მიძღვნილი ლიტერატუ-

რული ტექსტის კომპლექსური ლინგვო-

არტისტული ანალიზისადმი (გაჩეჩილაძე,  

კაშკინი, კოპტილოვი, პოპოვიჩი, ალექ-

სეევი, გუროვა, მასლენიკოვა, ნეკრიაჩი, 

სკაიგარევსკა). მაგრამ საკითხის კომ-

პლექსურობა საჭიროებს ბევრი რელე-

ვანტური მახასიათებლის გათვალისწი-

ნებას, რომლებიც განსაზღვრავენ 

შემოქმედების ღირებულებას და 

თარგმანის მთლიანობას. ამიტომ საკითხი 

კვლავ ინარჩუნებს აქტუალობას. 

შედარებითი ანალიზი გვაძლევს შანსს, 

მოვიძიოთ ნათელი ანალოგი ორიგინალი 

თუ ნათარგმნი ტექსტის ლინგვო-

არტისტული ანალიზისა, რაც გამოიხატება 

იერარქიის მეთოდოლოგიურ პრინცი-

პებში, საფეხურებად დაყოფაში, 

კოორდინაციაში, ინტერკორელაციაში, 

ურთიერთდამოკიდებულებასა და ურთი-

ერთგავლენებში. 

თარგმანში ტექსტზე ორიენტირებული  

შემოქმედებითი კონცეფციის კომპლექ-

სურობის გააზრებისას შესაძლოა ვინმემ 

ისაუბროს მის ერთ-ერთ თავისებურებაზე-

მთლიანობაზე, რომელიც დაკავშირე-

ბულია მთარგმნელის უნართან, შეაერთოს 

მრავალი განსხვავებული ტექსტობრივი 
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„ველის“ ლიტერატურული მახასიათე-

ბელი ორგანული გზით. მკვლევარი გ. 

გაჩეჩილაძე ლიტერატურულ მუშაობას 

წარმოადგენს, როგორც ქმნილების 

გაერთიანებას. თარგმანის წარმატების 

საიდუმლო არის მისი უნარი, მონახოს 

ტექსტის „სტილისტური გასაღები“. 

ვ. კოპტილოვი ორგანულ კავშირს 

განმარტავს, როგორც სალაპარაკო და 

ლიტერატურული ენის ნაზავს. თარგმნის 

ობიექტური ანალიზი მიიღწევა მხოლოდ 

ლიტერატურული ტექსტის ორ მთავარი 

ნაწილის- შინაარსობრივი მხარის და 

გადმოცემის მანერის მიმართ თანაბარი 

დამოკიდებულებით. ეს ორი რამ 

მკვლევარს საშუალებას აძლევს, 

მხატვრული თარგმანი მისი კლასიკური 

დეფინიციის ჩარჩოებში შეასრულოს, 

რომლის დროსაც თარგმნილი ტექსტი 

ინარჩუნებს ორიგინალის იდეურ-

შინაარსობრივ სტრუქტურას და 

წარმოადგენს მის სემანტიკურ-

სტილისტურ პარალელს. 

ვ. კოპტილოვი ხაზს უსვამს შინაარსისა 

და ფორმის ურთიერთობის აუცილებ-

ლობას, იმ საზღვრებს, რომლებშიც 

შესაძლოა შეიცვალოს ფორმა შინაარსის 

დამახინჯების გარეშე (კოპტილოვი, 1972, 

91). ამ აზრს მხარს უჭერს მ. ნოვიკოვა, 

რომლის აზრითაც: „აუცილებელია 

გარკვეულწილად შეცვალო ორიგინალის 

შინაარსი: ავტორი თავად ცვლის და 

ამრავალფეროვნებს მას, ჩადის სიღრმეში, 

მის საფუძველში“ (ნოვიკოვა, 1982, 42). ასე 

რომ,  ორიგინალური ტექსტის ენობრივ 

დონეზე შეცვლის კონცეფციები 

აუცილებელია მისი შინაარსის 

შენარჩუნებისთვის და იმისთვის, რომ არ 

დაირღვეს შემოქმედებითი კავშირი 

ავტორსა და მთარგმნელს შორის. 

დღეს კანადური ლიტერატურა არის 

თანამედროვე მეცნიერების კვლევის ერთ-

ერთი მთავარი საგანი. მათი მთავარი 

ამოცანაა გამოიკვლიონ ნაციონალური 

წყაროები და კანადელი მწერლების 

ორიგინალური ლიტერატურული ნაშრო-

მების ფორმირებისა და განვითარების 

გზები. ლიტერატურის მკვლევარი, 

რომელიც კანადურ ლიტერატურას 

იკვლევს, ყურადღებას აქცევს ისეთ 
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ჟანრებს, რომლებიც კანადურ ლიტერა-

ტურას განასხვავებს სხვა ქვეყნების 

ნაწარმოებებისაგან. პირველ რიგში, ეს 

ეხება ცხოველების შესახებ მოთხრობებს, 

რომლებიც ყველაზე პოპულარულ ჟანრად 

იქცა კანადაში ХІХ საუკუნის ბოლოს. 

კანადური ლიტერატურის მკვლევრები 

(ოვჩარენკო, გოკიშევა, ნიუ, მაკლულიჩი, 

ეტვუდი) დარწმუნებულნი არიან, რომ ამ 

მოთხრობების წყარო არის კანადური 

ლიტერატურა, რომელიც ასახავს მისი 

განვითარების მნიშვნელოვან მომენტებს 

(სუხენკო, 2007, გვ. 7). კანადელი მკვლევ-

რის გ. ვუდკოკის მიხედვით, არსებობს 

რამდენიმე თვალსაჩინო სხვაობა 

ინგლისური, ამერიკული და კანადური 

წარმომავლობის ცხოველების შესახებ 

მოთხრობებში. ინგლისურ მოთხრობებში 

მთავარი გმირი არის ადამიანი, რომელიც 

ცხოველის სახითაა წარმოდგენილი, 

რომელსაც გააჩნია ადამიანისთვის 

დამახასიათებელი ჩვევები და საქციელი. 

ამერიკულ მოთხრობაში ადამიანი 

პირიქით - უპირისპირდება ცხოველებს, 

რომლებიც იმ ცივილიზაციის სიმბო-

ლოები არიან, რომლის მსხვერპლნიც 

ხდებიან. კანადურ მოთხრობებში 

ცხოველები, ისევე როგორც ადამიანები, 

წარმოდგენილნი არიან, როგორც 

მსხვერპლნი უცხო მიწისა, მათი 

საცხოვრებელისა. კანადელი ცხოველების 

შესახებ მოთხრობების მწერლებს შორის 

აღსანიშნავია ერნესტ სეტონ-თომპსონი, 

აგრეთვე ჩ.დ. რობერტსი. 

ანგლო-კანადური ლიტერატურის 

ერთ-ერთი ცენტრალური არის ბუნების 

თემა, როგორც ჩრდილო ამერიკის 

რეგიონის რეალობის განუყოფელი 

ნაწილი (ჰამილი, 2007, გვ. 4). კანადის 

შესწავლის პირველივე მცდელობებიდან 

გაჩნდა ჩრდილოეთის უცნობი სამყაროს 

შესწავლის საჭიროება, რომელიც ქმნიდა 

შიშისა და ბუნებისადმი უნდობელ 

დამოკიდებულებას. ХІХ საუკუნის 

ბოლოსათვის ის გახდა დეტალური 

შესწავლის საგანი. მკვლევარი ბ. მატიუსი 

ერთმანეთისგან განასხვავებს კანადური 

მოთხრობის კომპრესიას, ემოციურ 

კმაყოფილებას, თემის ერთიანობას, 

პერსონაჟების გაორებას, ლოგიკურ 

თხრობას, წარმოსახვით ელემენტს - 

რომლებიც იძლევა ფუნქციონირების 
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იმპულსს და დაკავშირებულია 

განსაკუთრებულ პრობლემებსა და 

აქტუალობასთან  (კოროტიჩი, 1982, გვ. 

284). 

ბუნების შესახებ თხრობა გვიჩვენებს 

ევროპული, ინდური და ამერიკული 

მახასიათებლების გარკვეულ ნაზავს, 

რომლებიც წარმოაჩენენ კანადური 

ეროვნული მსოფლმხედველობის უნიკა-

ლურობას და  გვიჩვენებს კანადურ სოციო-

კულტურულ სიცრცეში მე-19 საუკუნის 

ბოლოს არსებული ნაციონალური 

ხასიათის ნიშნებს  მხატვრული ხერხებით 

(კოროტიჩი, 1980, გვ. 217). 

ბუნების შესახებ ანგლო-კანადურმა 

მოთხრობებმა მსოფლიო ლიტერატურას 

გააცნო კანადური მსოფლმხედველობა და, 

ამავე დროს, კანადის, როგორც 

ჩრდილოეთის განსაკუთრებული ქვეყნის 

ბუნებისა და ლანდშაფტის მითიური 

სურათები.  მომდევნო ნაწარმოებებმა კი 

წარმოაჩინეს ბუნებისა და ცივილიზაციის 

კოლიზიის პრობლემები:  «ქალაქური 

ამბები» (ბარი, ალენი, თომპსონი), ნ. 

დუნკანისა და  ს. ლიკოკის მოთხრობები, 

ფერმის შესახებ მოთხრობები ლირიკული 

დასაწყისით (რ. ნისტერი), მ. ლოურის 

ფსიქოლოგიური მოთხრობები, დ. პასეის 

მემუარები, ე. ვილსონის ფემინისტური 

ჩანაწერები, მ. რიხლერის იუმორისტული 

მოთხრობები, პ. პეიჯის სიმბოლისტური 

სკეტჩები, ე. ბუკლერის სენტიმენტალური 

საზღვაო მოთხრობები. ამ ნაწარმოებებს 

აერთიანებთ ადამიანისა და „შეუცნო-

ბელი“ ბუნების ურთიერთობის პრობლემა, 

რომელიც ჩანს კანადის მკაცრი ბუნების 

ფონზე. ცხოველებისა და მცენარეების 

სამყარო გარკვეულწილად წარმოდ-

გენილია ამ წიგნებში. ყველა ეს 

ლიტერატურული ფენომენი შექმნილია 

განსხვავებულ დროის მონაკვეთებში და 

დაკავშირებულია კანადური ლიტერა-

ტურის ერთ-ერთ თემასთან - ბუნებასთან. 

ის ინარჩუნებს სტაბილურობას და 

გამძლეობას კანადური ლიტერატურის 

განვითარების მთელი ისტორიის 

განმავლობაში. თაობების განმავლობაში 

კანადელი მწერლები ცდილობდნენ, 

ეპოვათ გზები მოთხრობების ჟანრის 

სტრუქტურის შექმნისთვის. ეს პროცესი 
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კვლავ მიმდინარეობს და კანადური 

„მოთხრობა“ კვლავ იცვლება.  

ერნესტ-სეტონ თომპსონი მე-19-20 

საუკუნეების  ცნობილი კანადიელი 

მწერალია. მას დაწერილი აქვს 

მოთხრობები ცხოველების შესახებ.  

წლების განმავლობაში ის ცდილობდა, 

ხალხისათვის შეეხსენებინა, რომ 

ბუნებასთან სიახლოვე  ცხოვრებისეული 

ღირებულებების შეცნობის საშუალებაა. 

მისი წიგნებიდან ჩანს, რომ ცხოველები 

დაკავშირებული არიან ადამიანებისათვის 

უცნობ სამყაროსთან. სეტონ-თომპსონი 

ცხოველების შესახებ მოთხრობებს 

განასხვავებს ზღაპრებისაგან. ეს მოთხ-

რობები  უმნიშვნელოვანეს გეოგრაფიულ 

გარემოს ასახავს, რომელსაც ჩვენი 

ოთხფეხა და ფრთოსანი მეგობრები ქმნიან 

(საბავშვო ლიტერასტურა, 1982, 239). 

თომპსონი გვაჩვენებს ბუნებრივი გარემოს 

თავისებურებებს და შემოქმედის  თვალით 

უყურებს სამყაროს. მის მოთხრობებში 

ბუნება წარმოდგენილია, როგორც 

ცოცხალი ორგანიზმი და ხშირად ბუნება 

განსაზღვრავს თხრობის განვითარებასაც. 

თომპსონი  ყველგან ხედავს ბუნების 

სილამაზეს და ქედს უხრის ბუნების 

სიბრძნეს. სეტონ-თომპსონის მოთხრო-

ბებში გადმოცემულია ცხოვრების გან-

საზღვრული, კონკრეტული არსი. აქედან 

გამომდინარე, მწერალი შეიძლება 

მივიჩნიოთ ახალი რომანტიკული 

მიმდინარეობის წარმომადგენელად. მის 

მოთხრობებში ცხოველები ადამიანებთან 

დაახლოებული, პერსონიფიცირებული 

არსებები არიან - მათ უყვართ და სძულთ, 

იცინიან და ტირიან, ისევე, როგორც 

ადამიანები. ამავე დროს, ისინი ნამდვილი 

ცხოველები და ფრინველები არიან, 

რომელთაც აქვთ საიდუმლო და ავტორს 

სურს, გაიგოს მათი საიდუმლო. ის 

ოსტატურად ახასიათებს ცხოველთა 

„ფსიქოლოგიას“ და ამით იწვევს 

მკითხველის ინტერესს მოთხრობების 

პერსონაჟების ბედ-იღბლის შესახებ.  

მოთხრობა „შინაური მტრედის -  არნოს - 

ამბავი“ გადმოგვცემს ამბავს  მტრედების  

შესახებ. მოცემული სტატია მიზნად 

ისახავს, აღნიშნული მოთხრობისა და მისი 

თარგმანის განხილვას.  

რუსეთში ერნესტ თომპსონის წიგნების 

თარგმნა 1901 წლიდან დაიწყეს. მისი 
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მოთხრობების თარგმანიდან განსაკუთ-

რებული ყურადღება ეთმობა მ. კ. 

ჩუკოვსკის თარგმანებს. სამწუხაროდ, 

„შინაური მტრედის - არნოს - ამბის“ 

უკრაინულენოვანი თარგმანი არ 

არსებობს.  აღნიშნული მოთხრობის 

რუსულენოვანი თარგმანი 1901 წელს 

გახდა „გმირი ცხოველების“ ერთ-ერთი 

ნაწილი. ჩუკოვსკი რუსულენოვან 

თარგმანში ცდილობს, მაქსიმალურად 

შეინარჩუნოს ორიგინალი ენის თავი-

სებურებები. რუსულენოვან ვარიანტში 

შენარჩუნებულია მოქმედებების თანამიმ-

დევრობა და ორიგინალი მოთხრობის 

სტილისტური თავისებურებები. შეიძლება 

ითქვას, რომ მთარგმნელმა ოსტატურად 

და ყველა დეტალის დაცვით თარგმნა 

მოთხრობა.  

თარგმანის უმნიშვნელოვანესი მიზა-

ნია, მიაღწიოს ორიგინალის შესატყ-

ვისობას. ტექსტი შესაბამის დონეზე უნდა 

ითარგმნოს და შინაარსობრივად 

უცვლელი დარჩეს, თუმცა ენობრივი 

კონსტრუქციები შესაძლოა მეორე 

ენისათვის დამახასიათებელი ენობრივი 

კონსტრუქციებით შეიცვალოს. მთარ-

გმნელის ამოცანაა, თარგმნოს ტექსტი 

ორიგინალი ტექსტის შესატყვისად,  

გამოიყენოს თარგმნის ტექნიკები და არ 

შეცვალოს ტექსტის შინაარსი, თარგმნის 

დროს დაიცვას ენობრივი ნორმები და 

სიფრთხილით გამოიყენოს იმ ენის 

თავისებურებები ,  რომელ ენაზეც 

სრულდება თარგმანი. 

თარგმნის ტექნიკებიდან ერთ-ერთი 

საბაზისოა ტრანსფორმაცია. ტრანს-

ფორმაციის დროს იცვლება ენის 

ფორმალური (ლექსიკური და გრამა-

ტიკული ტრანსფორმაციები) და სემანტი-

კური (სემნატიკური ტრანსფორმაციები) 

კომპონენეტები, თუმცა ინახება 

ინფორმაცია, რომელიც ტრანსფორ-

მაციისათვის მნიშვნელოვანია. 

 მოთხრობის „შინაური მტრედის 

არნოს ამბის“ შედარება მის ორგინალ 

ვერსიასთან გვაჩვენებს, რომ ჩუკოვსკი 

თარგმნის დროს ხშირად იყენებს 

ტრანსფორმაციის ტექნიკებს.  

ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი 

სახეობა, რომელსაც მთარგმნელი ფართოდ 
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იყენებს თარგმნის დროს, არის 

გრამატიკული ტრანსფორმაცია. გრამატი-

კული ტრანსფორმაციის დროს 

წინადადების წყობა ორიგინალი ენის 

წინადადების წყობის ადეკვატურია.  

მთარგმნელი ხშირად იყენებს 

წინადადების დანაწევრების ტექნიკას, 

სადაც ორიგინალი ენის წინადადების 

სინტაქსური სტრუქტურა სათარგმნ ენაზე 

ორი პრედიკატული ტიპის წინადადებად 

გარდაიქმნება: «The mild smell of the well-

kept stalls was lost in the sweet odor of hay, as 

we mounted a ladder and entered the long garret»  

(სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 73) («Слабый 

запах чисто содержимых денников терялся в 

нежном аромате сена. Поднявшись по 

лестнице, мы очутились на длинном 

чердаке») (არნო, 2014). ჩუკოვსკი თავს 

არიდებს წინადადებების ინფორმაციულ 

გადატვირთვას, თუმცა, ამავდროულად,  

ხაზს უსვამს ნარატივის თითოეულ 

კომპონენტს:   «There is no creature with finer 

sense of locality and direction than a good 

Homer, and the only visible proofs of it are the 

great bulge on each side of the head over the ears, 

and the superb wings» (სეტონ-თომ-

პსონი,1901, 75) («Нет на свете существа, 

обладающего более тонким чувством 

направления, чем исправный возвратный 

голубь. Такого голубя всегда можно узнать 

по большим выпуклостям над ушами и по 

мощным крыльям») (არნო,2014). 

აღნიშნული მაგალითი გვიჩვენებს, 

რომ რთული ქვეწყობილი წინადადება 

თარგმანში შეცვლილია ორი მარტივი 

წინადადებით, რაც მკითხველს ტექსტის 

დეტალებზე ყურადღების გამახვილებას 

უადვილებს. თუმცა, საპირისპირო 

შემთხვევასაც შეხვდებით თარგმანში, 

როდესაც ორი მარტივი წინადადება 

გარდაქმნილია ერთ რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებად:   «One day a carriage drove up 

to the stable; a white-haired gentleman got out, 

climbed the dusty stairs, and sat all morning in 

the loft with Billy. Peering from his gold-rimmed 

glasses, first at a lot of papers, next across the 

roofs of the city, waiting, watching, for what?» 

(სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 87) («Однажды 

к конюшне подкатила карета; из нее вышел 

седоволосый господин, вскарабкался по 

пыльной лестнице на голубятню и все утро 

просидел вместе с Билли, поглядывая сквозь 

золотые очки то на кучу бумаг, то поверх 
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городских крыш, высматривая и дожидаясь 

— чего?» (არნო,2014). 

განხილულ წინადადებებს შორის 

ისეთი მჭიდრო კავშირია, თითქოსდა 

ფორმალური ერთიანობა რუსულენოვან 

ვარიანტში დიქტირებული ყოფილიყოს. 

უფრო მეტიც, ენობრივი ელემენტები 

შეცვლილია რუსული ენის სინტაქსის  

მიხედვით, მაგალითად, როდესაც 

ქვეწყობილი წინადადების დაქვემდებარე-

ბული ნაწილი წინადებების პირველ 

ნაწილშია მოთავსებული: «That month he 

made two new records. He brought a message ten 

miles in eight minutes, and he came from Boston 

in four hours» (სეტონ-თომპსონი,1901, 93) 

(«В этот месяц он установил два новых 

рекорда: он принес письмо за десять миль в 

восемь минут и перелетел из Бостона в Нью-

Йорк за четыре часа» (არნო, 2014)).  

წინადადების ამგვარი  კომბინაცია და 

ორ ენაზე თარგმანს შორის 

ურთიერთკავშირი მისაღებია. მთარ-

გმნელი ორიგინალი ნაწარმოებიდან 

შინაარსის გადმოსაცემად ასევე იყენებს 

გრამატიკულ ტრანსფორმაციებს:    «I shall 

never forget the sensations of that day» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 76) («Никогда не забуду, 

что я пережил в этот день» (არნო, 2014)); 

«Some were weak…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 77). («Некото-рые 

ослабели…» (არნო,2014)); «…when with 

whistle of wings…» (სეტონ-თომპსონი,1901, 

88) («…свистя крыльями…» (არნო,2014)); 

«…a class of miscreants who think…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, 88) («…немало негодяев, 

считающих…» (არნო, 2014). 

მაგალითად სახელი «the sensations» 

რუსულ თარგმანში შეცვლილია ზმნით 

«пережил»,  ქვემდებარე შემასმენლის 

შეთანხმება  «were weak» შეცვლილია  

ქვემდებარით «ослабели», სახელი  

«whistle» ზმნით- «остыла“, ხოლო ზმნა  

«think»  ზმნის მიმღეობის ფორმით   

«считающих». 

ორიგინალი ტექსტის ნათარგმნ 

ტექსტთან შედარებისას თვალსაჩინოა, 

რომ გრამატიკული ტრანსფორმაციები 

იწვევს წინადადების წევრების 

ცვალებადობასაც: «…from the nest where he 

was hatched…» (სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 
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78) («…потому что он родился в угловом 

гнезде…» (არნო, 2014); «The distance from 

home, of the start, was "jumped"…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, 79) («Расстояние с каждым 

днем увеличивалось…» (არნო,2014));  «… he 

was thrown into the air …» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 82) («Старбек взвился в 

воздух…» (არნო, 2014)); «...the wonderful 

speed was diminished…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, 103) («…чудесная скорость 

теперь уменьшалась…» (არნო, 2014)). 

მოცემულ მაგალითში ინგლისური 

ვნებითი გვარი რუსულენოვან ვარიანტში 

იცვლება მოქმედებითი გვარით. ასევე 

ინგლისური ენის ქვემდებარე  

რუსულენოვან ვარიანტში შეესაბამება 

დამატებას, ხოლო სიტყვა, რომელიც 

ინგლისურ ენაში შეესატყვისება 

დამატებას, რუსულ თარგმანში 

წარმოადგენს ქვემდებარეს.  

წინადადებები  «We passed through the 

side door of a big stable» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 73), «The fast express was 

steaming down the valley» (არნო, 2014). 

ნათარგმნია ადგილის გარემოებების  

გამოყენებით.  რუსულ ვარიანტში 

აღნიშნული ადგილის გარემოებები 

წინადადების დასაწყისში გვხვდება:   

«Через боковую дверь мы вошли в 

конюшню», «Внизу, в долине, дымил 

курьерский поезд». 

 მსგავსი ცვილილებები გამოწვეულია 

ინგლისური და რუსული ენების 

სიტყვათწყობის განსხვავებულობითა და 

წინადადებების აღქმის თავისებუ-

რებებით. მაგალითად, რუსულ ენაში 

ინფორმაციულად მნიშვნელოვანი კომ-

პონენტები წინადადების ბოლოში დგანან.  

ინგლისურ ენაში კი საკითხი  შეიძლება 

გამოხატული იყოს სხავდასხვა ენობრივი 

საშუალებით, ისე რომ წინადადებაში მისი 

ადგილი აუცილებლობით არი იყოს 

განსაზღვრული. ხშირად ენის სტრუქ-

ტურულ დამოუკიდებლობას სირთულე-

ებამდე მივყავართ. მთარგმნელის 

ამოცანაა, ორიგინალი ტექსტის შინაარსის 

შეუცვლელად გადმოტანა  მეორე ენაზე 

ისე, რომ მეორე ენის სტრუქტურა არ 

დაირღვეს. სიტყვა კი, როგორც 

ლექსიკური ერთეული,  ენობრივი სის-

ტემის შემადგენელი ნაწილია.  სიტყვის 

სემანტიკური სტრუქტურა კი უნიკა-
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ლურია თითოეული ენისათვის. აქედან 

გამომდინარე, შეუძლებელია ლექსიკური 

სისტემის შენარჩუნება ერთი ენიდან 

მეორე ენაზე თარგმნის დროს. სწორედ 

ამიტომ, მთარგმნელი იყენებს ლექსიკურ 

ტრანფსორმაციებს.  თარგმნის დროს 

ხშირად გვხვდება ისეთი შემთხვევები, 

როდესაც იმ ენაში, რომელზედაც 

სრულდება თარგმანი ლექსიკური 

ერთეულები უფრო კონკრეტულია, ვიდრე 

იგივე ლექსიკური ერთეულები 

ინგლისურში. აქედან გამოდინარე, 

თარგმნის პროცესში ფართოდ გამოიყენება 

დაკონკრეტების მეთოდი. დაკონკ-

რეტების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ 

თუ ლექსიკურ ერთეულს  ორიგინალ ენაში 

ფართო მნიშვნელობა გააჩნია, ის სათარგმნ 

ენაში გადატანილია ერთი კონკრეტული, 

კონტექსტისათვის შესატყვისი მნიშვ-

ნელობით: «This was the home of a famous lot 

of birds…» (სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 73) 

(« В этой голубятне жили знаменитые 

птицы…» (არნო, 2014)); « A moment later he 

had the roll in his hand …» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 73) (« Через минуту он 

держал в руке записку …» (არნო, 2014)). 

მთარგმნელმა სწორად შეარჩია 

მნიშვნელობა სიტყვებისა:   «was», «home» 

and «have», ვინაიდან  მოცემულ 

სიტუაციაში აუცილებელია სათქმელის 

უფრო კონკრეტულად გამოხატვა და 

მთარგმნელი მათ შემდეგი სიტყვების 

გამოყენებით გამოხატავს: «жить», 

«голубятня»  ნაცვლად მისი ნეიტრალური 

მნიშვნელობისა-  «быть», «дом» and 

«иметь».  

დაკონკრეტების კიდევ ერთი 

მაგალითია ზმნის  «to go»-ს  გამოყენება, 

რომელიც შეცვლილია მთარგმნელის  

მიერ, ბუნდოვანების თავიდან 

ასაცილებლად: «High in the valleys he 

went…» (სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 100) 

«Высоко над долинами он летел …» (არნო, 

2014); «These Pigeons are not of any special 

color …» (სეტონ-თომპსონი, 1901, გვ.75) 

«Эти голуби не отличаются особой 

окраской…» (არნო, 2014)).  

 სიტყვის «be» შეცვლა კონტექსტუ-

ალურად უფრო კონკრეტული სიტყვით  
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«color» ამ შემთხევაში გამართლებულია, 

ვინაიდან ის შეესაბამება კონტექსტს და 

ზოგადად ნარატივის  განწყობას.  

 დაკონკრეტების საპირისპიროა 

განზოგადება. ვინაიდან ინგლისურ 

სიტყვებს უფრო აბსტრაქტული 

მბიშვნელობა გააჩნიათ, ვიდრე რუსულ 

სიტყვებს, ჩვენ განზოგადების მეთოდს 

თარგმნის დროს ნაკლებად ვიყენებთ, 

თუმცა მისი სრულებით უგულებელყოფაც 

არ ხდება: «fifty birds dwindled to twenty…» 

(სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 79) («Из 

пятидесяти птиц осталось всего двадцать…» 

(არნო, 2014); «They wore no uniform…» 

(სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 79); «У них не 

было определенной масти…» (არნო, 2014).  

მთარგმნელი ახდენს  ცნებების  «dwindle 

to» და   «wear»  განზოგადებას და 

თარგმნის  უფრო   ზოგადი სიტყვებით   

«оставаться» და  «быть». ეს მკითხველს 

ტექსტის   აღქმაში  ეხმარება, ისევე 

როგორც განზოგადება შემდეგ  

წინადადებაში  «They wore no uniform».  

სიტყვა  «uniform»  ითარგმნება  უფრო 

კონკრეტული მნისვნელობის მქონე  

სიტყვით  «масть».     

ორიგინალი ტექსტის განწყობის 

გამოსახატავად ჩუკოვსკი იყენებს 

ანტონიმურ თარგმანსაც:   «He had not much 

to distinguish him when at rest…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 79) («Он мало отличался 

от других…» (არნო, 2014)); «Many a noble 

Homer, speeding with a life or death message…» 

(სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 88) («Не один 

благородный гонец, летевший с вестью о 

жизни или смерти…» (არნო, 2014); «At first 

Arnaux did nothing all day but walk…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 96) «Сперва Арно 

только и делал, что шагал по целым дням…» 

(არნო, 2014); «A dark stain appeared on his 

bosom, but Arnaux kept on…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 103) «На груди 

расплылось темное пятно, но Арно не 

сдавался…» (არნო, 2014). 

მოცემული მაგალითები გვიჩვენებს, 

რომ ამ მეთოდის გამოყენებით, 

მთარგმნელმა შეძლო ორიგინალი 

ტექსტის არსისა და სტილისტური 

თავისებურების შენარჩუნება ნათარგმნ 

ტექსტში. როდესაც ინგლისურიდან 

სიტყვასიტყით ვთარგმნით,  რომელიც 

ითხოვს გრამატიკულად სწორი 

წინადადებებით აზრის გამოხატვას, 



 
 
 
 
 

35 
 
 

E ISSN 1512-3146 (online) 
ISSN 1987-9601 (print) 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

ხშირად ასეთი წინადადებები არ არის იმ 

ენისათვის ნიშანდობლივი, რომელ ენაზეც 

ხდება თარგმანი. ამ დროს მთარგმნელს 

შეუძლია გამოიყენოს მოდულაციის 

(სემნატიკური განვითარების)  ხერხი. 

მოდულაციის ხერხის გამოყენების დროს 

იცვლება სიტყვათა კომბინაციები და 

ლექსიკური ერთეულები, ხდება 

კონტექსტური თარგმანი, თუმცა ნარჩუნ-

დება ტექსტის  არსი: «The old man turned 

deathly pale, fumbled it open, then his color 

came back…» (სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 

88) «Старик смертельно побледнел, с трудом 

развернул ее, и лицо его оживилось…» 

(არნო, 2014); «His beak and feet were small, as 

became his blood…(სეტონ-თომპსონი,1901, 

გვ. 93) («Клюв и ноги его были малы, как у 

всякого хорошего почтового голу-бя…(არნო, 

2014). 

წინადადებები  «his color came back» და   

«as became his blood»  ვერ გადაითარგმნება 

რუსულ ენაზე  მოცემული ინგლისური 

სიტყვების აბსოლუტური ექვივალენტების 

გამოყენებით.  აქედან გამომდინარე, მნიშ-

ვნელოვანია, შეიცვალოს მათი მნიშ-

ვნელობა  კონტექსტურად  ახლოს მდგომი 

მნიშვნელობით. ეს  ტექსტს მკითხვე-

ლისათვის  უფრო გასაგებს გახდის. 

ამიტომ,  ჩუკოვსკი იყენებს გამოთქმებს, 

სიტყვებს, რომელიც გადმოსცემს 

ინგლისური ტექსტის არსს და არა ზუსტ 

თარგმანს.  

 თარგმნის პროცესში  შეიძლება ასევე 

გამოყენებულ იქნას დამატებითი 

ლექსიკური ტრანსფორმაციები: «You 

hardly see them till they're in…» (სეტონ-

თომპსონი, 1901, გვ. 76) («Едва успеешь их 

заметить, как они уже влетят в 

голубятню…» (არნო, 2014)); «The flash of 

white, the rush of pinions…» (სეტონ-

თომპსონი,1901, გვ. 76), («Появление белого 

облачка, шелест крыльев…» (არნო, 2014) . 

ასევე შესაძლოა შეგვხვდეს სიტყვების 

გამოტოვებები: «The hardest of all work is 

over the sea» (სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 81)  

(«Труднее всего перелететь через море…» 

(არნო, 2014)); «Although there were plenty of 

witnesses…» (სეტონ-თომპსონი,1901, გვ. 75) 

(«Несмотря на множество свидетелей» -  

(არნო, 2014).  

სტატიაში ჩვენ გავაანალიზეთ ერნესტ 

სეტონ თომპსონის  მოთხრობა „შინაური 

მტრედის არნოს ამბავი“ მის რუსუ-

ლენოვან თარგმანთან შედარების 
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საფუძველზე. ანალიზმა გვაჩვენა, რომ 

რუსულენოვან თარგმანში ჩუკოვსკი არ 

იყენებს ზედმეტ   დეტალებს ორიგინალი 

ტექსტის თარგმნის პროცესში, რაც 

განაპირობებს ტექსტის ავტორის 

ენობრივი სტილის შენარჩუნებას. 

აღსანიშნავია, რომ განხილული 

განსხვავებები ნათარგმნ და ორიგინალ 

ტექსტს შორის გავლენას არ ახდენს 

ტექსტის ზოგად აღქმაზე.  გამომდინარე 

აქედან, შესაძლოა მსგავს თარგმანებს 

ავთენტური თარგმანი ვუწოდოთ, 

ვინაიდან ორიგინალი ტექსტის  შინაარსი 

და  სტილი, ისვე როგორც ავტორისეული 

ხედვა რუსულენოვან თარგმანში 

ოსტატურადაა გადმოცემული. 
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ელენე ჯაჯანიძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

რელიგიის  სწავლების მნიშვნელობა საქართველოს საჯარო სკოლებში 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეხება საქართველოს საჯარო სკოლებში რელიგიების შესახებ სწავლების საკითხს. 

სტატიაში მიმოვიხილავთ ლიტერატურას და გაგაცნობთ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს 

სკოლაში რელიგიის სწავლების კუთხით, ასევე, კვლევებს, რომლებიც ასახავს აკადემიურ 

წარმატებაზე რელიგიის სწავლების გავლენას. წინამდებარე სტატიაში გაანალიზებულია 

ქართული კანონმდებლობა საგანმანათლებლო სივრცეში რელიგიური თავისუფლების 

თვალსაზრისით, სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის შეთანხმებით 

განსაზღვრული ეკლესიის როლი საგანმანათლებლო სივრცეში რელიგიის სწავლების 

კუთხით, ასევე - ეროვნული სასწავლო მიზნები და  არსებული გამოცდილება საჯარო 

სკოლებში რელიგიის სწავლების თვალსაზრისით. სტატიის ფარგლებში ჩატარებულია 

თვისებრივი კვლევა და ნაშრომის ძირითად ნაწილში განვიხილავთ კვლევის  შედეგად 

გამოვლენილ რისკ-ფაქტორებს საქართველოს საჯარო სკოლებში რელიგიის სწავლებასთან 

დაკავშირებით. დასკვნის სახით, სტატიაში წარმოდგენილია მოსაზრება, რომ მოსწავლეთა 

მრავალხრივი განვითარებისა და ტოლერანტ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისათვის 

მნიშვნელოვანია რელიგიის შესახებ ფუნდამენტური ცოდნის სკოლაში მიღება.    

 

შესავალი 

საქართველო ეთნიკურად, ენობრივად 

და რელიგიურად მრავალფეროვანი 

ქვეყანაა. 2002 წლის მოსახლეობის აღწერის 

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 

საქართველოში არამართლმადიდებელი 

მოსახლეობა 16,1%-ს  შეადგენს, მათ შორის 

მუსლიმი - 9,9%, სომხური სამოციქულო 

ეკლესიის წევრი - 3,9%, კათოლიკე - 0,8%, 

იუდეველი - 0,1%, სხვა - 0,8% 
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მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

(საქართველოს სტატისტიკის დეპარტა-

მენტი, 2002, გვ, 132).  განსხვავებული 

რელიგიის მქონე ადამიანების განსახლება 

უმეტესად კომპაქტურია, ისევე, როგორც 

ეთნიკური მოსახლეობის განსახლება. 

სახელმწიფო აღიარებს მოსახლეობის 

მრავალფეროვნებას  და ამ ფაქტს 

საკანონმდებლო აქტებით არეგულირებს. 

საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნ-

ველყოფს მოსახლეობის რელიგიურ 

თავისუფლებას. ასევე, სხვა კანონები, 

როგორებიცაა ზოგადი განათლების 

შესახებ კანონი, უმაღლესი განათლების 

შესახებ კანონი  და არსებული პოლიტიკის 

პრინციპები  ხელს  უწყობს საქართველოში 

რელიგიის თავისუფალ აღმსარებლობას.  

„სახელმწიფო აცხადებს რწმენისა და 

აღმსარებლობის სრულ თავისუფლებას; 

ამასთან ერთად, აღიარებს საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის 

განსაკუთრებულ როლს საქართველოს 

ისტორიაში და მის დამოუკიდებლობას 

სახელმწიფოსაგან“ (საქართველოს 

კონსტიტუცია, მუხლი 9, პუნქტი 1). 

საქართველო საკანონმდებლო დონეზე 

უზრუნველყოფს განათლების სის-ტემის 

გამიჯვნას რელიგიური გავლენისაგან.  

საქართველოს კანონი „ზოგადი 

განათლების შესახებ“ მოსწავლეს, 

მშობელსა და მასწავლებელს ანიჭებს 

რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის 

თავისუფლებას („კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ“, მუხლი 18, 

პუნქტი1).  აკრძალულია ნებისმიერი 

ფორმით (მათ შორის - რელიგიურ 

ნიადაგზე) დისკრიმინაცია. სკოლა 

ვალდებულია, დაიცვას და ხელი შეუწყოს 

მოსწავლეებს, მასწავლებელსა და 

მშობლებს შორის შემწყნარებლობისა და 

ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრებას 

(„კანონი ზოგადი განათლების შესახებ“, 

მუხლი 13). 

საქართველოს კანონმდებლობაში 

გათვალისწინებულია აგრეთვე უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

დაცვა რელიგიური ორგანიზაციების 

გავლენისაგან. 2004 წლის კანონი 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“  

კრძალავს უმაღლეს სასწავლებელში 

რელიგიური ორგანიზაციების სტრუქ-

ტურული ერთეულების შექმნას („კანონი 

უმაღლესი განათლების შესახებ“,  მუხლი 
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3). ხოლო ეროვნული სასწავლო მიზნები 

ითვალისწინებს მოსწავლეებისათვის 

საქართველოს კულტურული, რელიგი-

ური და ეთნიკური მრავალფეროვნების 

გაცნობას, საკუთარი და სხვისი 

კულტურის პატივისცემას (საქართველოს 

ეროვნული სასწავლო მიზნები, 2004). 

კანონმდებლობით დადგენილი 

რწმენის თავისუფლება არის ინდივიდის 

უფლება, სურვილისამებრ შეიცვალოს, 

აღიაროს ნებისმიერი რელიგია და 

გამოხატოს საკუთარი რწმენა. 

საქართველოს კანონმდებლობით 

მინიჭებული რელიგიური თავისუფლება 

იცავს ადამიანის ხელშეუხებლობას, 

გულისხმობს თეიზმის ან ათეიზმის 

უფლებას.   

 წინამდებარე სტატიაში 

წარმოგიდგენთ სხვადასხვა ქვეყნის 

საგანმანათლებლო სისტემაში  რელიგიის 

სწავლებასთან დაკავშირებულ 

მაგალითებსა და რელიგიის სწავლების 

გავრცელებულ მიდგომებს, ასევე, 

გაგაცნობთ კვლევების შედეგებს, 

რამდენად მნიშვნელოვანია სკოლაში 

რელიგიების შესახებ საბაზისო ცოდნის 

მიღება.  სტატიაში ასევე განხილული 

იქნება საქართველოს გამოცდილება 

სკოლებში რელიგიის სწავლებასთან 

დაკავშირებით.  

სტატიის მიზანია, მკითხველს აჩვენოს 

ადამიანისათვის სკოლაში რელიგიის 

სწავლების მნიშვნელობა და განიხილოს 

სკოლაში რელიგიის შესახებ საგნის 

შემოტანის შემთხვევაში მოსალოდნელი 

გამოწვევები.    

 

სკოლაში რელიგიის სწავლების 

სხვადასხვა მიდგომა 

მსოფლიოს მასშტაბით, სკოლებში 

რელიგიის სწავლების საკითხთან 

დაკავშირებით რამდენიმე ტიპის 

სახელმწიფო მიდგომა არსებობს. არის 

ქვეყნები, რომელთა საჯარო სკოლაში   

რელიგიის კონფესიური სწავლება 

ნებადართულია. ასეთ ქვეყნებში 

რელიგიის სწავლება უმეტესად 

სავალდებულო საგანია.  არსებობენ 

სკოლები, სადაც საერთოდ არ ისწავლება 

რელიგია და სკოლები, სადაც რელიგია 

ისწავლება პლურალისტური, 

არაკონფესიური სწავლების მოდელით.  
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რელიგიის სწავლება  სხვადასხვა  

ქვეყანაში განსხვავებულად 

მიმდინარეობს. რელიგიის შესახებ 

გაკვეთილები მსოფლიოს მრავალ ქვეყნაში 

სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილია. 

რელიგიის სწავლება განიხილება, როგორც 

მოსწავლის მრავალმხრივი განვითარების 

ერთ-ერთი საშუალება.  განსაკუთრებული 

ყურადღება სკოლაში რელიგიის შესახებ 

სწავლებას ევროპის ქვეყნებში ეთმობა:  

„რელიგიების შესახებ ზოგადი ცოდნა  და 

აქედან  შესაბამისი ტოლერანტობის 

გრძნობა არის უმნიშვნელოვანესი  

საქმიანობა  დემოკრატიული ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის... რელიგიების ცოდნა 

არის ისტორიისა და კაცობრიობის 

ცივილიზაციის შესახებ ცოდნის 

განუყოფელი ნაწილი. რელიგიების 

შესახებ ცოდნა  მკაფიოდ განსხვავდება 

რომელიმე  რელიგიის  რწმენისა და მისი 

აღმსარებლობისაგან. უფრო მეტიც, 

ქვეყნებმა, რომლებშიც მხოლოდ ერთი 

რელიგიაა დომინანტური, უნდა ასწავლონ 

ყველა რელიგიის წარმომავლობის შესახებ.  

არ შემოიფარგლონ მხოლოდ ერთი 

რელიგიის შესახებ სწავლებით და ხელი არ 

შეუწყონ პროზელიტიზმს“ (ევროსაბჭოს 

საპარლამენტო ასამბლეა, რეკომენდაცია 

1720 (2005) რელიგიისა და განათლების 

შესახებ). 

 

რელიგიის სწავლება დიდ ბრიტანეთში 

დიდ ბრიტანეთში 1987 წლამდე 

საგანამანათლებლო სივრცე თავისუფალი 

იყო რელიგიური გავლენებისაგან. 1987 

წელს, მარგარეტ ტეტჩერის 

კონსერვატორული მთავ-რობის 

პერიოდში მკვეთრად გაძლიერდა 

ანგლიკანური ეკლესიის პოზიცია. 

შემუშავდა რელიგიური განათლების 

ინტერრელიგიური კონცეფცია 

(თინიკაშვილი, დ.  2013), სადაც 

გათვალისწინებულ იქნა, როგორც 

ანგლიკანური ეკლესიის პოზიცია, ასევე 

რელიგიური პლურალიზმის მოთხოვნები. 

1988 წლის რელიგიური რეფორმის აქტში 

აღნიშნულია, რომ დიდ ბრიტანეთში 

რელიგიური ტრადიციები უმეტესად 

ქრისტიანულია. მნიშვნელოვანია, რომ 

სილაბუსის მიზანი არ უნდა იყოს 

მოსწავლის ამა თუ იმ რელიგიაზე მოქცევა  

(თინიკაშვილი, დ.2013). 
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რელიგიის სწავლება შოტლანდიაში 

შოტლანდიაში საზოგადოების 

განათლების საკითხი უძველესი დროიდან 

ქრისტიანულ რელიგიასთან ასოცირდება. 

პირველი საგანამანათლებლო 

დაწესებულებებიც რელიგიური 

ორგანიზაციების პატრონაჟის ქვეშ იყო. 

რელიგია განსაკუთრებით დომინირებდა 

შოტლანდიის სკოლების დაწყებითი 

განათლების საფეხურზე. 1872 წლიდან  

შოტლანდიაში სკოლა სახელმწიფო 

დაფინანსების მოდელზე გადავიდა და 

ადგილობრივი თვით-მმართველობის  

კონტროლს დაექვემ-დებარა 

(შოტლანდიის ეროვნული ანგარიში, 2010)  

შესაბამისად, რელიგიის გავლენა 

შემცირდა.1980 წლიდან რელიგიური 

განათლება შოტლანდიელი 

მოსწავლეებისათვის კვლავ 

სავალდებულო მოთხოვნა გახდა 

(მაკლელანდი, გ. 2012).  2012 წლისათვის 

სკოლებში რელიგიის სწავლების საკითხმა 

კიდევ ერთხელ განიცადა რეფორმა და 

ჩამოყალიბდა, როგორც „რელიგიის, 

მორალისა და ფილოსოფიის მეცნიერება“, 

თუმცა, ამავე დროს, არსებობს საგანი 

„რელიგიის სწავლება“, რომელიც 

ეფუძნება შოტლანდიის პროტესტანტული 

ეკლესიის პრინციპებს და რეგულირდება 

შოტლანდიის ეკლესიის მიერ 

(მაკლელანდი, გ. 2012). მოსწავლეებს 

რელიგიასთან დაკავშირებული ამ ორი 

საგნიდან  არჩევანის გაკეთების საშუალება 

ეძლევათ. 

 

რელიგიის სწავლება საფრანგეთში 

 საფრანგეთი არის ქვეყანა, სადაც 

რელიგია და სახელმწიფო მკაცრად 

გამიჯნულია ერთმანეთისაგან. ამ 

გამიჯვნას საფუძვლად ისტორიული 

წარსული უდევს: საფრანგეთის 

რევოლუციის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მიზანი რელიგიისგან, 

კერძოდ, კათოლიკური ეკლესიისაგან 

გამიჯვნა იყო. საფრანგეთი პატივისცემას 

გამოხატავს ნებისმიერი რწმენის მიმართ 

(საფრანგეთის კონსტიტუცია, თავი 

პირველი. 1958). 1982 წლიდან  რელიგიის 

სწავლება მორალზე ორიენტირებულმა 

სამოქალაქო განათლებამ ჩაანაცვლა. 2009 

წლის პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად,  
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საფრანგეთის საჯარო სკოლებში 

ისწავლება სამოქალაქო განათლების 

საგანი, რომელშიც განხილულია 

რელიგიური ფაქტები (ლეპინი, ლ. 2009). 

საფრანგეთში  მიიჩნევენ, რომ რელიგიის 

სწავლების აუცილებლობა არ დგას, 

ვინაიდან მოსწავლეებს, სურვილის 

შემთხვევაში,  შეუძლიათ რელიგიური 

განათლების კერძო სკოლებში მიღება 

(სადაც ამჟამად მოსწავლეთა 20% 

სწავლობს). გარდა ამისა, საჯარო სკოლაში 

გამოყოფილია ერთი დღე რელიგიური 

გაკვეთლებისათვის  საგაკვეთილო 

საათებს მიღმა. რელიგიის გაკვეთილზე 

დასწრება ნებაყოფლობითია.  

 

რელიგიის სწავლება გერმანიაში 

 სკოლაში რელიგიის სწავლების 

საკითხს გერმანიაში სახელმწიფო 

კონსტიტუცია არეგულირებს. „რელიგიის 

გაკვეთილი საჯარო სკოლებში 

(კონფესიისაგან თავისუფალი სკოლების 

გამოკლებით) არის ჩვეულებრივი 

სასწავლო საგანი. რელიგიის გაკვეთილები 

ისწავლება რელიგიურ გაერთიანებებთან 

ძირითადი პრინციპების შეთანხმების 

საფუძველზე“ (გერმანიის ძირითადი 

კანონი, თავი 7 პუნქტი 3).  გერმანიაში 

რელიგიის გაკვეთილი უმეტესად  

კონფესიურია. სკოლა მოსწავლეებს 

სთავაზობს როგორც კათოლიკური, ასევე 

ევანგელისტური, მართლმადიდებლური 

და იუდაისტური რელიგიის 

გაკვეთილებს, ასევე  ისლამური რელიგიის 

გაკვეთილებსაც. ხოლო მოსწავლეებს, 

რომლებიც საკუთარ თავს არც ერთ 

კონფესიას არ მიაკუთვნებენ, სკოლა 

ეთიკის გაკვეთილს სთავაზობს. გარდა 

ამისა, გერმანიის საჯარო სკოლებში 

მოსწავლეებს შეუძლიათ აირჩიონ  

გაკვეთილი  რელიგიებისა და 

ღირებულებების შესახებ. გაკვეთილზე 

ასწავლიან რელიგიური მიმდინარეობების 

ისტორიებსა და ძირითად პრინციპებს.   

 

რელიგიის სწავლება სლოვაკეთში 

რელიგიის სწავლების კუთხით, 

ევროპის სხვა ქვეყნები ერთმანეთისაგან 

მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებიან. 

სლოვაკეთში რელიგიის სწავლება საჯარო  

სკოლებში  აკრძალულია სახელმწიფო 

კანონმდებლობის თანახმად (დოუ,ნ. 2010).    
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თუმცა, სლოვაკეთის განათლების 

სამინისტრო იძლევა უფლებას, 

რეგისტრირებულმა რელიგიურმა 

ორგანიზაციებმა შექმნან სპეციალური 

რელიგიური კურსები მოსწავლე-

ებისათვის, სადაც დასწრება 

ნებაყოფლობითი იქნება. 

 

რელიგიის სწავლება ავსტრიაში 

ავსტრიაში სახალხო განათლების 

მართვის სადავეები 1860 წლამდე 

კათოლიკურ ეკლესიას ეჭირა. 1860 წლის 

შემდეგ სახელმწიფომ აიღო საჯარო 

განათლების სფეროზე პასუხისმგელობა 

და ამ დროიდან რელიგიას გაემიჯნა. 

ავსტრიის 2005 წლის სახელმწიფო 

კანონმდებლობის თანახად, საჯარო 

სკოლების უმნიშვნელოვანესი მოვალეობა 

გახდა მოსწავლეებისათვის დემოკრა-

ტიულობის, ჰუმანურობის, სოლიდა-

რობისა და ტოლერანტული პრინციპების 

სწავლება. ავსტრიაში რელიგიის სწავლება 

არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

კათოლიციზმის ან პროტესტანტული 

ეკლესიის მოძღვრების სწავლებით, ის 

ასევე გულისხმობს ისლამის, ბუდიზმის, 

მართლმადიდებლობისა და სხვა 

აღმსარებლობის ზოგადი პრინციპების 

სწავლებას.  რელიგიური ორგანიზაციები 

პასუხისმგებლები არიან სკოლაში 

რელიგიური განა-თლების ორგანიზებასა 

და კონტროლზე. თუმცა, სახელმწიფო 

იტოვებს უფლებას, მეთვალყურეობა 

გაუწიოს რელიგიის სწავლების სასკოლო 

დისციპლინას. მოსწავლი-სათვის არ არის 

სავალდებულო, დაესწროს რომელიმე 

კონკრეტული რელიგიის გაკვეთილს. 

მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება, 

აირჩიონ ალტერნატიული საგნები, 

როგორებიცაა ეთიკა, ან ფილოსოფია 

(ფრანკი, ი & ჰამერი, ს. 2010).   

 

რელიგიის სწავლება ნიდერლანდებში 

ნიდერლანდების სამეფოში რელიგიის 

სწავლების უნიკალური, პლურალის-

ტული მეთოდი აქვთ, რაც ასევე  ასახულია  

ნიდერლანდების საკანონმდებლო ბაზა-

შიც.  ნიდერლანდების კონსტიტუცია 

იცავს ადამიანთა რელიგიურ თავი-

სუფლებას და უზრუნველყოფს რელი-

გიური და ეთნიკური განსხვავებულობის 

იურიდიულ თანაარსებობას: „დაუშვებე-
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ლია რელიგიური, პოლიტიკური მრწამსის, 

რასის, გენდერის, ან რაიმე სხვა ნიშნით 

ადამიანების დისკრიმინაცია“ (ნიდერ-

ლანდების სამეფოს კონსტიტუცია, თავი 1, 

მუხლი 1). 

ნიდერლანდების საჯარო სკოლებში 

არსებობს რელიგიების შესახებ 

გაკვეთილები. გაკვეთილები სრულიად 

არაკონფესიური ხასიათით გამოირჩევა. 

მოსწავლე ვალდებულია, დაესწროს ამ 

გაკვეთილებს. ყველა მოსწავლეს აქვს 

საკუთარი რელიგიური მრწამსის, მსოფ-

ლმხეველობის  თავისუფლად გამოხატვის 

უფლება. ასეთი პლურალისტური 

მიდგომით ნიდერლანდების სამეფო 

ინარჩუნებს ნეიტრალობას ყველა 

რელიგიური მრწამის მქონე ადამიანის 

მიმართ (პროშაკი, ვ. 2010).    

 

რელიგიის სწავლება ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში 

 ამერიკის შეერთებული შტატების 

კონსტიტუციის პირველი  შესწორების 

(1791 წ) თანახმად, „კონგრესს არ აქვს 

უფლება, მიიღოს კანონი, რომელიც 

მიზნად ისახავს სახელმწიფო რელიგიის 

დადგენას და კანონი, რომელიც 

შეზღუდავს რომელიმე აღმსარებლობის 

თავისუფლებას“ (ამერიკის შეერთებული 

შტატების კონსტიტუცია, 2007).  კანონის 

აღნიშული ჩასწორებით, ეკლესია გამოეყო 

სახელმწიფოს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ ამ კანონს არ აუკრძალავს ამერიკის 

სკოლებში რელიგიის შესახებ სწავლება.  

მეორე მსოფლიო ომისა და ჰოლო-

კოსტის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ 

შტატებს ევროპიდან ბევრმა ადამიანმა 

შეაფარა თავი. მათ ამერიკაში გან-

სხვავებული რელიგიური ტრადიციები 

ჩაიტანეს. ამ ფაქტმა განაპირობა 

სახელმწიფოსა და რელიგიის კიდევ უფრო 

მეტად სეკულარიზაცია. სეკულარიზაციის 

მიზეზი იყო ის, რომ სახელმწიფო უნდა 

ყოფილიყო ადამიანების რელიგიური 

ნიშნით თანასწორობის გარანტი.  ამ 

დროიდან სკოლები თითქმის მთლიანად 

დაიცალა რელიგიის თემისაგან (კერბი,  

2011). ამერიკის შეერთებული შტატების 

უზენაესი სასამართლო იმედოვნებდა, რომ 

სკოლებიდან რელიგიის თემის 

აბსოლუტური იგნორირებით შეამცი-

რებდა „აზრთა განსხვავებულობის 
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გავლენას“ და ხელს შეუწყობდა 

„ერთიანობის“ შეგრძნების ჩამოყალიბებას 

(კერბი, 2011).    

დღესდღეობით აშშ-ს საჯარო 

სკოლებში, რელიგიის შესახებ საგანი არ 

ისწავლება.   რელიგიის გაკვეთილები 

ტარდება საკვირაო სკოლებში, სადაც 

დასწრება ნებაყოფლობითია. აშშ-ს საჯარო 

სკოლებში არსებობს „თავისუფალი 

დროის“ პრინციპი, როდესაც მოსწავლეს 

შეუძლია დაესწროს რომელიმე 

რელიგიური ორგანიზაციის მიერ 

ორგანიზებულ კონფესიურ გაკვეთილს. 

დასწრება ნებაყოფლობითია (კერბი,  2011).    

 

კვლევები სკოლაში რელიგიის შესახებ 

სწავლების უპირატესობაზე 

სკოლაში რელიგიის შესახებ 

სწავლების დადებითი ან უარყოფითი 

ზეგავლენის შესახებ ბევრი კვლევა არ 

არსებობს, თუმცა ეს საკითხი 

გარკვეულწილად არის გამოკვლეული 

დროის სხვადასხვა მონაკვეთში. 

აუცილებელია, განვსაზღვროთ, რომ 

რელიგიის სწავლებაში იგულისხმება 

რელიგიის, როგორც მსოფლმხედ-

ველობის, რელიგიური ფაქტებისა და 

რელიგიური პლურალიზმის შესახებ 

მოსწავლეების ინფორმირება.  

საინტერესოა, რა გავლენას ახდენს 

მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებაზე 

რელიგიის/რელიგიების  შესახებ ცოდნა. 

2007 წელს ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების 

დეპარტამენტმა გამოსცა კვლევის 

„რელიგია, მყარი ოჯახები და დაბალი 

აკადემიური მოსწრება“ ანგარიში. 

ანგარიში ეფუძნებოდა ხანგრძლივი 

ეროვნული საგანმანათლებლო კვლევის 

შედეგებს. კვლევაში შედარებულია 

რელიგიური სკოლების მოსწავლეების, 

ასევე აფრო- და ლათინოამერიკული 

წარმოშობის მოსწავლეების აკადემიური 

მიღწევები ამერიკელი თეთრკანიანი 

ბავშვების შედეგებთან, რომლებიც, 

ჩვეულებრივ, საჯარო სკოლებში 

სწავლობენ.  კვლევაში დაცულია 

გენდერული ბალანსი. კვლევის შედეგებმა 

აჩვენა, რომ მოსწავლეებს რელიგიური 

სკოლებიდან აქვთ უფრო მაღალი 

შედეგები ტესტებში, ვიდრე შესაბამისი 
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კლასების მოსწავლეებს საჯარო 

სკოლებიდან.   კვლევის შედეგების 

გაანალიზების შემდეგ გამოიკვეთა 

რელიგიური სკოლების მოსწავლეებსა და 

საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის 

აკადემიური მიღწევის მიხედვით 

მიღებული პროცენტული სხვაობის 

რამდენიმე შესაძლო მიზეზი: 1) უფრო 

მეტი დისციპლინა და უფრო მეტი საშინაო 

დავალება რელიგიურ სკოლებში, ვიდრე 

ეს საჯარო სკოლებშია; 2) მშობლების 

აქტიური ჩართულობის მოთხოვნა 

რელიგიურ სკოლებში; 3) ინფორ-

მირებულობა სხვადასხვა რელიგიის 

ისტორიისა და ზოგადად რელიგიის 

ცივილიზაციასთან ურთიერთკავშირის 

შესახებ (ჯეინესი, 2007).    

         სკოლაში რელიგიის სწავლების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების 

შესახებ კიდევ ერთი კვლევა ჩატარდა 

გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში, 2006-2009 

წლებში, REDCo-ს პროექტის ფარგლებში.  

კვლევამ აჩვენა, რომ მოსწავლეების 

დაინტერესება რელიგიის გაკვეთილებზე 

დასწრების მხრივ გაიზარდა წინა წლებთან 

შედარებით. მოსწავლეების მხრიდან  

რელიგიის გაკვეთილებით უფრო მეტად 

დაინტერესების ძირითად მიზეზად 

დასახელდა რელიგიის გაკვეთილზე 

მსოფლიო რელიგიების შესახებ 

დისკუსიები, გაკვეთილის საინტერესო 

ფორმატი (დებატები, თავისუფალი თემის 

შესახებ ლექცია). აღსანიშნავია, რომ 

კვლევაში მონაწილეობდნენ როგორც 

კათოლიკე, ლუთერანი, მუსლიმი, ასევე 

ათეისტი მოსწავლეებიც. ისინი 

აღნიშნავდნენ, რომ ერთობლივი 

გაკვეთილი მსოფლიო რელიგიების 

შესახებ მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა.  

რესპონდენტების უმრავლესობამ აღნიშნა, 

რომ რელიგიის გაკვეთილის დისკუსიის 

ნაწილი ყველაზე მეტად მოსწონთ 

(კნაუტი, 2009). გარდა ზემოთ განხილული 

კვლვებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორი-

ცაა ევროკავშირი/ევროკომისია, ევრო-

საბჭო, გაერო, ყოველწლიურად წარმო-

ადგენენ გასული წლის რეკომენადაციებს 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა 

სფეროსთან მიმართებით. დასახელებული 

ორგანიზაციები სხვადასხვა წლის 

ანგარიშებში აღნიშნავენ, რომ რელიგიის 



 

48 
 

ელენე ჯაჯანიძე, რელიგიის  სწავლების მნიშვნელობა საქართველოს საჯარო სკოლებში                        # 5, 2015 

                                                                                                                                                                                                   გვ. 38-65 

 
 

შესახებ სწავლება ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი  საგანია სრულყოფილი 

ზოგადი განათლების მისაღებად 

(ევროკომისია, 2009; იუნესკო 2013/2014). 

ეუთოს ორგანიზაციამ 2007 წელს 

გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო პრინციპები 

და რეკომენდაციები რელიგიის შესახებ 

განათლებასთან დაკავშირებით. ეუთოს 

რეკომენდაციით, რელიგიის შესახებ 

სწავლება მოსწავლეს ეხმარება კულ-

ტურული თვალსაწიერის გაფართოებაში, 

ის მნიშვნელოვანია თანამედროვე 

ტოლერანტი მოქალაქის აღსაზრდელად 

(ტოლედოს რეკომენდაციები, ეუთო, 

2007).    

 

რელიგიის სწავლების  გამოცდილება 

საქართველოს სკოლებში და საკითხის 

აქტუალობა 

საქართველოს საჯარო სკოლებში 

ამჟამად რელიგია, როგორც საგანი, ან 

საგანი რელიგიის შესახებ არ ისწავლება.  

საჯარო სკოლის საკანონმდებლო 

ვალდებულება უზრუნველყოფს რწმენის 

თავისუფლებას და რელიგიური ნეიტ-

რალურობის პრინციპის დაცვა არ 

კრძალავს  სკოლაში რელიგიის სწავლებას.  

ამავდროულად, საქართველოში ზოგადი 

განათლების სისტემა მიზნად ისახავს, 

შექმნას ხელსაყრელი პირობები 

ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირე-

ბულებების მატარებელი, თავისუფალი 

პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის (საქარ-

თველოს მთავრობის განკარგულება 

„ზოგადი განათლების ეროვნული 

მიზნების“ დამტკიცების შესახებ, 2004). 

 საქართველოს აქვს გამოცდილება 

საჯარო სკოლებში რელიგიის შესახებ 

სწავლების მხრივ. 1988 წლიდან 

საქართველოში ჰუმანიტარული პრო-

ფილის სასწავლებლებში დაუშვეს საგანი 

„ქრისტიანული რელიგიის ისტორია“. 

საგნის სწავლების მიზანი იყო 

ხელოვნებისა და ლიტერატურის 

ძეგლების სიღრმისეულ გაგებასა და 

შესწავლაში ხელშეწყობა. მალე ასეთივე 

სურვილი ზოგადსაგნმანათლებლო 

სკოლებმა და უმაღლესმა სას-

წავლებლებმაც გამოთქვეს. მალევე 

ნებისმიერ სკოლას მიეცა უფლება, აერჩია 

რელიგიის საგანი და მისთვის კვირაში 1 

საათი დაეთმო (პაპუაშვილი, 2004).  
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რელიგიის საგნის სკოლაში სწავლებას 

ქაოსური ხასიათი მიეცა. "პერესტროიკის" 

წყალობით საგანი  ქრისტიანობის 

ისტორიის შესახებ სასწავლო გეგმაში 

შეიტანეს. ამ კურსის ძირითადი მიზანი 

იყო   ლიტერატურისა და ხელოვნების 

სწავლების ხელშეწყობა. ადრეულ, 1990-

იან წლებში საგანმა რამდენჯერმე 

განიცადა ცვლილება  და სახელიც 

რამდენჯერმე გადაერქვა.  ამ ფონზე, 

საპატრიარქო საგრძნობლად გააქტიურდა, 

განსაკუთრებით იმ მასწავლებელთა 

დატრენინგების კუთხით, რომლებსაც ეს 

საგანი სკოლაში უნდა ესწავლებინათ. 

უფრო მეტიც "რელიგიის ისტორიის" 

საგნის შინაარსობრივი მხარე გახდა 

საკამათო საპატრიარქოსა და აკადემიური 

წრეების ზოგიერთ წარმომადგენელს 

შორის.  მართლმადიდებლურ საპატრი-

არქოს ჩარევას რელიგიის ისტორიის 

სწავლებაში ჰქონდა ასევე სამართლებრივი 

საფუძველი. მაგალითად, განათლების 

შესახებ კანონის 18.2 მუხლში (რომელიც 

მიღებულ იქნა 1997 წლის 22 ივნისს) წერია,  

რომ "საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრომ უნდა 

ითანამშრომლოს საქართველოს 

საპატრიარქოსთნ  სასკოლო გეგმის 

შემუშავებას"(პაპუაშვილი, ნ. 2008). 

საბოლოოდ, ამ პრაქტიკამ სკოლებში ვერ 

გაამართლა, ვინაიდან ვერ მოხერხდა 

ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბება, როგორ 

უნდა ესწავლებინათ რელიგია სკოლაში.  

2007 წლის შემდეგ სკოლაში 

სავალდებულო საგნად შემოვიდა 

„სამოქალაქო განათლება“. ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მიზნების შესაბამისად, 

„სამოქალაქო განათლების“ საგნის ერთ-

ერთი მიზანია, „დაეხმაროს მოსწავლეს 

საქართველოს, როგორც მრავალფეროვანი 

ქვეყნის გაცნობიერებაში“ და ასწავლოს 

„განსხვავებული აზრის, ეროვნების, 

სარწმუნოებისა და კულტურის მქონე 

ადამიანების პატივისცემა“. „სამოქალაქო 

განათლების სახელმძღვანელოში“ 

სხვადასხვა თემასთან ერთად ადგილი 

ეთმობა რელიგიას მრავალფეროვნების 

კონტექსტში. თუმცა, რელიგიის შესახებ 

საუბარი აღნიშულ სახელმძღვანელოში 

ძალიან მწირია და შემოიფარგლება 

მხოლოდ ინფორმაციით, რომ 

საქართველოში სხვადასხვა რელიგიის 
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წარმომადგენლები არსებობენ და რელიგია 

განსაზღვრულია, როგორც კულტურის 

ფენომენი. სახელმძღვანელო არ მოიცავს 

ინფორმაციას საქართველოში არსებული 

სხვადსხვა რელიგიური წარმომადგენ-

ლების ისტორიისა და მათი კულტურის 

შესახებ.  

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების 

სწავლების მიზნად განსაზღვრულია 

მოსწავლეების გათვითცნობიერება 

ადამიანის უფლებების დაცვისა და 

პატივისცემის გამოხატვის კუთხით, 

საკუთარი და სხვისი თვით-მყოფადობის 

შენარჩუნების სწავლება. საზოგადოებრივ 

მეცნიერებებში ერთიანდებიან საგნები: 

ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო 

განათლება, სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება. საზოგადოებრივი მეცნი-

ერებების მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეს, 

იცნობდეს საქართველოში თუ 

მსოფლიოში მცხოვრები საზოგადოების 

კულტურასა და იაზრებდეს, რას ნიშნავს 

ზრუნვის ეთიკა და რატომაა ის ღირებული 

(ეროვნული სასწავლო გეგმა, 

კოდიფიცირებული რედაქცია, 2013).     

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრომ  2014 წლის ოქტომბერში 

გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მზადდება 

დაწყებითი საფეხურის მე-3 - მე-4 

კლასებისათვის ახალი სახელმძღვანელო 

„მე და საზოგადოება“. სამოქალაქო 

ცნობიერების განვითარების მიზნით  

აღნიშნული საგნის სახელმძღვანელოს  

მომზადების შესახებ ინფორმაცია 

განათლებისა და მეცნიერებების სამი-

ნისტრომ 2014 წლის ანაგრიშშიც ასახა. 

მასმედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 

სახელმძღვანელო მოიცავდა რელიგიის 

საკითხებსაც.  არასამთავრობო ორგანიზა-

ციებმა და რელიგიურმა გაერთიანებებმა 

გამოთქვეს სურვილი, შეხვედრა მოეწყოთ 

განათლების სამინიტროს შესაბამისი 

დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან. 

შეხვედრის მიზანი იყო  სახელმ-

ძღვანელოს „მე და საზოგადოების“, 

კერძოდ კი - რელიგიის შესახებ ქვეთავის 

შინაარსთან დაკავშირებული საკითხების 

გარკვევა (ადამიანის უფლებების 

სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 

2014). შეხვედრაზე განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს წარმო-
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მადგენლებმა განაცხადეს, რომ 

სახელმძღვანელოში რელიგიის საკითხს  

მცირე ნაწილი დაეთმობა და რელიგია 

განხილული იქნება, როგორც კულტურის 

ფენომენი. სახელმძღვანელოს აღნიშნულ 

პარაგრაფში ასევე საუბარი იქნება 

საქართველოს რელიგიური მრავალ-

ფეროვნების შესახებ. სამინისტროს 

წარმომადგენლების განცხადებით, 

რომელიმე კონკრეტული რელიგიის, 

რელიგიის ფუნდამენტური პრინციპების 

ან რელიგიური ფაქტების შესახებ 

აღნიშნული სახელმძღვანელო მოსწავ-

ლეებს ინფორმაციით ვერ უზრუნ-

ველყოფს. აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს 

წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მზაობა, 

ეთანამშრომლათ  რელიგიის საკითხებზე 

მომუშავე ორგანიზაციებთან. სამინისტ-

როს მიერ ინიცირებული ახალი 

სახელმძღვანელოს გარდა, საკითხის 

აქტუალობას ასევე ხელი შეუწყო  

ახლადშექმნილი უწყების, რელიგიისა 

საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ 

საქართველოს რელიგიური პოლიტიკის 

განვითარების სტრატეგიის შემუშავებამ, 

რომელიც ერთ-ერთ საკითხად რელიგიის 

სკოლაში სწავლებას განიხილავს. 

სტრატეგიაში განსაზღვრულია, რომ 

„საქართველოში არსებული რელიგიური 

მრავალფეროვნება და რელიგიისადმი 

მოსახლეობის მაღალი ინტერესი 

აუცილებლად ითხოვს რელიგიების 

შესახებ ნეიტრალური და ობიექტური 

ინფორმაციის არსებობას და მასზე 

წვდომის უზრუნველყოფას. აღნიშნუ-

ლიდან გამომდინარე, საჭიროა საჯარო 

სკოლებში ისწავლებოდეს „რელიგიის 

საგანი” (სახელწოდება პირობითია), 

რომელიც გააერთიანებს როგორც 

ადამიანის რელიგიურობისა და რწმენის 

ფენომენების, ასევე კონკრეტული 

რელიგიების დოქტრინალურ, ისტორიულ 

და კულტუროლოგიურ კომპონენტებს” 

(საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური 

პოლიტიკის განვითარების სტრატეგია, 

2014). 

რელიგიის საკითხთა სააგენტოს 

განაცხადს მოჰყვა ჟურნალ „ლიბერალის“ 

მიერ დისკუსიის ორგანიზება. 

დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს ასევე 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. 

დებატების დროს მოწვეულ 
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საზოგადოებაში რელიგიის სკოლაში 

სწავლების საკითხთან დაკავშირებით 

აზრთა სხვადასხვაობა დაფიქსირდა. 

საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც 

სკოლაში რელიგიის, როგორც საგნის 

სწავლებას არ ეთანხმება, არგუმენტად 

მოჰყავს მოსალოდნელი ინდოქტრი-

ნაციისა და დემოკრატიული და 

სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპების 

დარღვევის საფრთხე (ქევანიშვილი, 2014).  

რელიგიის შესახებ საგნის 

საქართველოს საჯარო სკოლებში 

სწავლების მნიშვნელობის, საგნის 

ობიექტურად სწავლების სასკოლო და 

საკონონდებლო მზაობის შეფასებისა და 

მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ 

ჩავატარეთ კვლევა. კვლევის შედეგებსა და 

რეკომენდაციებს მომდევნო თავებში 

წარმოგიდენთ. 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

რელიგიის შესახებ სკოლაში 

სწავლების შედეგების ანალიზისა და 

საქართველოს კანონმდებლობაში 

რელიგიური თავისუფლების ლიმიტების 

დასადგენად ჩავატარეთ თვისებრივი 

კვლევა, რომელიც მოიცავდა 

დოკუმენტების ანალიზსა და ჩაღმავებულ 

ინტერვიუებს. კვლევის ფოკუსჯგუფს 

წარმოადგენდნენ თეოლოგები, რელი-

გიური ორგანიზაციის წარმომადგენლები 

და რელიგიის საკითხებზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმო-

მადგენელი. კვლევის ინსტრუმენტად 

გამოვიყენეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუს 

კითხვარი. კვლევის მიზანი იყო 

საქართველოს საკანონმდებლო სივრცის 

გაცნობა რელიგიური თავი-სუფლების 

თვალსაზრისით და მათი წარმოდგენა, 

ასევე  სკოლაში რელიგიის შესახებ 

სწავლებისათვის აუცილებელი მოთ-

ხოვნების და შესაძლო საფრთხეების 

დადგენა. კვლევის შედეგების 

გაანალიზებისას გამოვყავით რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც რისკ-

ფაქტორი  საჯარო სკოლებში რელიგიის 

შესახებ სწავლების შემთხვევაში. 

 

კვლევის შედეგები 

კვლევამ გამოავლინა რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლებიც 

საჯარო სკოლაში რელიგიის შესახებ 
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გამოცდილებისა და  ჩატარებული 

კვლევის შედეგების ანალიზის შედეგად 

გამოვყავით რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
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მიმოვიხილავთ: როგორია მასწავლე-

ბელთა მზაობა აღნიშნული საგნის 
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კადრები, ასევე განვიხილავთ რელიგიის 

სახელმ-ძღვანელოს საკითხს, ვიმსჯე-

ლებთ მის შინაარსობრივ მხარეზე და 

ვისაუბრებთ რელიგიასთან მიმართებით 

არსებულ სასკოლო კლიმატზე, უმთავ-

რესად მასწავლებლების დამოკიდებუ-

ლებებზე.  

 

მასწავლებელთა მზაობა სკოლაში 

რელიგიის / რელიგიის შესახებ 

სწავლებასთან მიმართებით 

რელიგიის სწავლება გულისხმობს 

საგანთან დაკავშირებული და ეროვნული 

მიზნების შესაბამისად მომზადებული 

მასწავლებლების არსებობას. სკოლაში 

რელიგიის საკითხის სწავლებასთან და 

მასწავლებლის როლთან დაკავშირებით   

სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული 

ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელს, 

თეოლოგ ბექა მინდიაშვილს ვესაუბრეთ. 

რესპონდენტი მიჩნევს, რომ უნდა 

ისწავლებოდეს რა არის რელიგია, „რომ 

არსებობს სხვადასხვა რელიგია... 

ისწავლებოდეს რწმენის პატივისცემა, 

უნდა იყოს განხილული კანონები... 

კანონი, რომელიც არეგულირებს სახელ-

მწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობას,  

რომ ყველა რელიგია თანასწორია და 

რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაცია არ 

შეიძლება...”. თუმცა, ასევე აღნიშნავს, რომ 

ამ ეტაპზე სკოლაში რელიგიის, როგორც 

საგნის შეტანა სახიფათოა.  მსოფლიო 

რელიგიების შესახებ თუნდაც საუკეთესო 

სახელძღვანელოს არსებობის პირობებში, 

არის საშიშროება იმისა, რომ გაკვეთილი   

შეიძლება გადაიქცეს მართლმადიდებ-

ლური რელიგიის ქადაგებად. მან ამის 

მიზეზად  მღვდლების ზეგავლენის ქვეშ 

მოქცეული  პედაგოგების უმეტესობა 

დაასახელა.   

ასევე ჩნდება კითხვა: რომელი 

სპეციალობის მასწავლებელმა უნდა 



 

54 
 

ელენე ჯაჯანიძე, რელიგიის  სწავლების მნიშვნელობა საქართველოს საჯარო სკოლებში                        # 5, 2015 

                                                                                                                                                                                                   გვ. 38-65 

 
 

ასწავლოს სკოლაში საგანი რელიგიების 

შესახებ? მინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ 

საგნის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს 

ობიექტური ცოდნა რელიგიების 

ისტორიის, მათი ურთიერთდამო-

კიდებულების, ზოგადად ადამიანის 

ცხოვრებაში რელიგიის როლის შესახებ და 

საგანი ასწავლოს კონსტიტუციით 

გათვალისწინებული მოსწავლეთა 

უფლებების დაცვით. თუმცა, ასევე 

აღსანიშნავია, რომ, კონკორდატის 

თანახმად, მართლმადიდებელ ეკლესიას 

უფლება აქვს, ჩაერიოს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში რელიგიის სწავლების 

საკითხში: „სასწავლო პროგრამების 

დადგენა, შეცვლა, პედაგოგთა დანიშვნა 

და გათავისუფლება ხდება ეკლესიის 

წარდგინებით” (მუხლი 5, პუნქტი 1 - 

კონსტიტუციური შეთანხმება საქარ-

თველოს სახელმწიფოსა და საქარ-

თველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ 

ეკლესიას შორის, 2002).  ასევე - „სახელ-

მწიფო და ეკლესია უფლებამოსილნი 

არიან, განათლების სისტემაში 

განახორციელონ ერთობლივი პროგ-

რამები“ (მუხლი 5, პუნქტი 1). 

შესაბამისად, საგანამანათლებლო 

დაწესებულებაში რელიგიის სწავ-ლების 

შემთხვევაში ეკლესიის როლი სასწავლო 

პროგრამის შინარსთან და პედაგოგთა 

შერჩევასთან მიმართებაში დიდ მნიშ-

ვნელობას იძენს. ეკლესიის განსაკუთ-

რებულმა როლმა, არსებული კანონ-

მდებლობის შემთხვევაში, შესაძლოა, 

საგნის შესაბამისი პედაგოგის შერჩევა 

გაართულოს.  

მიუხედავად იმისა, რომ არსებულ 

სისტემაში, როდესაც  საქართველოს 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ (2005 

წ.) არ განსაზღვრავს საგანმანათლებლო 

დაწესეულებაში რელიგიის სწავლების 

წესს და იცავს მოსწავლების უფლებას არ 

მოექცნენ ინდოქტრინაციის ქვეშ 

(საქართველოს კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ, მუხლი 13, 2005) და 

ამავე მიზნით კრძალავს საგან-

მანათლებლო დაწესებულებაში რაიმე 

სახის რელიგიური სიმბოლიკის 

განთავსებას არასასწავლო მიზნებით 

(საქართველოს კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ, მუხლი 18, 2005); 

ადგილი აქვს მასწავლებელთა მხრიდან 
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ინდოქტრინაციის მცდელობას, რასაც 

ბოლო დროს ჩატარებული რამდენიმე 

კვლევა ადასტურებს.  2013 წელს 

„სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათშორისი ურთიერთობების 

ცენტრის“ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ  

აჩვენა, რომ რელიგიური 

განსახვავებულობისადმი მასწავლე-

ბელთა უმრავლესობას (80%) 

ეთნოცენტრული  დამოკიდებულება 

ჰქონდა (შ. ტაბატაძე, ნ. გორგაძე 2014). 

ამავე კვლევის ფარგლებში მასწავ-

ლებლებთან ჩატარებულმა ინტერვიუებმა 

აჩვენა, რომ რელიგიის, რელიგიური 

ტოლერანტობის საკითხები ყველაზე 

უფრო პრობლემატურადაა აღქმული 

მასწავლებელთა მხრიდან მულტი-

კულტურული სწავლების თავსაზრისით 

(შ. ტაბატაძე, ნ. გორგაძე 2014). კვლევის 

ფარგლებში გამოკითხული მასწავლებ-

ლები რელიგიური უმცირესობების 

მოსწავლეებთან დაკავშირებით, ტოლე-

რანტობის ხელშემწყობ სტრატეგიად 

განსხვავებული რელიგიური რწმენის 

მოსწავლის „ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე“  

მოქცევასა და  „სწორ გზაზე დაყენებაში“  

ხედავენ  (ტაბატაძე,გორგაძე 2014). მასწავ-

ლებლებმა აგრეთვე აღნიშნეს, რომ   

რელიგიისა და კულტურის სწვალება 

იყოს დადებითი გამოცდილება, ვინაიდან 

ეს ხელს უწყობდა მუსლიმ მოსწავლებთან 

საუბარს ქრისტიანობის შესახებ 

(ტაბატაძე, 2013). აღსანიშნავია, რომ 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 

კრძალავს „მოსწავლეს, მშობელს ან 

მასწავლებელს  დაეკისროთ ისეთი 

ვალდებულების შესრულება, რომელიც 

ძირეულად ეწინააღმდეგება მათ რწმენას, 

აღსარებლობასა და სინდისს“ (კანონი 

ზოგადი განათლების შესახებ, მუხლი 18, 

პუნქტი 2).   

კვლევამ აჩვენა, რომ საკითხი, თუ ვინ 

უნდა ასწავლოს რელიგიების შესახებ 

საგანი სკოლაში, ისე, რომ არ დაირღვეს 

არც ერთი მოსწავლის რელიგიური 

თავისუფლების უფლება, პრობლემა-

ტურად რჩება, თუმცა, ინტერვიუებმა 

გამოავლინა, რომ მასწავლებელთა 

მომზადება რელიგიის შესახებ საგნის 

სწავლებისათვის უმნიშველოვანესია. ამ 

ეტაპზე არ არსებობს რელიგიის შესახებ 

საგნის მასწავლებლის სტანდარტი და 
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ბუნდოვანია ასევე უმაღლესი 

სასწავლებლების მზაობა შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მასწავლებლის მომ-

ზადებისათვის. კვლევის მონაწილეებმა 

აღნიშნეს, რომ საჭიროა შესაბამისი 

ტრენინგები, რომელიც მასწავლებელს 

მისცემს როგორც საგნის ფუნდამენტურ 

ცოდნას, ასევე გააცნობს იმ მიდგომებს, 

რასაც მსოფლიოში რელიგიის საგნის 

არაკონფესიური სწავლების შემთხვევაში 

გამოიყენებენ.    

 

რელიგიის  სახელმძღვანელოს საკითხი 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

რელიგიის შესახებ საგნისათვის 

შესაბამისი სახელმძღვანელოს მომზადება 

და საგნის სწავლების მიდგომის 

განსაზღვრა.  კვლევამ აჩვენა, რომ 

სკოლაში რელიგიის სწავლების საკითხი 

პრობლემატურია სწავლების მიდგომის 

განსაზღვრის გამო. არსებითად 

მნიშვნელოვანია, განვასხვავოთ ორი 

ცნება: „რელიგიის სწავლება“ და 

„რელიგიის შესახებ სწავლება“.  ცნებას 

„რელიგიის სწავლება“ კონფესიური 

ხასიათი აქვს და გულისხმობს ერთი 

კონკრეტული რელიგიური მრწამსის 

შესახებ სწავლებას. მისი მიზანი  

შეიძლება იყოს კონკრეტული 

რელიგიური მრწამსისადმი მოსწავლის 

რწმენის გაძლიერება. შესაბამისად, ამ 

შემთხვევაში გამოიყენება კონფესიური 

სწავლების მიდგომა. ხოლო ცნება 

„რელიგიის შესახებ სწავლება“ 

გულისხმობს მოსწავლეების ინფორ-

მირებას სხვადასხვა რელიგიის, 

რელიგიური ტრადიციების, კულტუ-

რასთან რელიგიების კავშირის, 

რელიგიური კონფლიქტების შესახებ. 

„რელიგიის შესახებ სწავლების“ მიზანია 

მოსწავლეების მსოფლმხედველობის 

გაფართოება, კრიტიკული აზროვნების 

ჩამოყალიბება, რომელსაც რელიგიის 

სწავლების არაკონფესიური მიდგომა 

უზრუნველყოფს. რესპონდენტების 

უმრავლესობა თანმხდება იმაზე, რომ 

სკოლაში ცალკე, ერთი რომელიმე 

რელიგიის შესახებ (კონფესიური 

მიდგომა) სწავლება საფრთხის წინაშე 

აყენებს მოსწავლეებისათვის რელიგიის 

თავისუფლების კანონით მინიჭებულ 

უფლებას, მით უფრო, როდესაც 
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სახელმწიფო  მართლმადიდებლურ 

ეკლესიას კონკორდატის მიხედვით 

უპირატესობას ანიჭებს და საგან-

მანათლებლო სივრცეში  რელიგიის 

სწავლების  შემთხვევაში, ეკლესია დიდ 

როლს  თამაშობს. 

 აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშ-

ვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელომ 

დააკმაყოფილოს ყველა ის კრიტერიუმი 

და მოთხოვნა, რომელსაც საკანონმდებლო 

წესით განსაზღვრული რელიგიური 

თავისუფლება და ეროვნული და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების 

მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების 

ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებული 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები 

ითვალისწინებს.  თუმცა, აღსანიშნავია, 

რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული ზოგადსაკაცობირო 

ღირებულებების განვითარების კუთხით 

არც არსებული ზოგადი მეცნიერებების 

სახელმძღვანელოები  გამოირჩევიან.  

„სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათშორისი ურთიერთობების 

ცენტრის“ მიერ საქართველოს საჯარო 

სკოლების დაწყებით საფეხურზე 

ჩატარებულ ინტერკულტურული ასპექ-

ტების კვლევაში  გაანალიზებულია 

დაწყებითი საფეხურის სახელმძღვა-

ნელოები და აღნიშნულია, რომ 

სახელმძღვანელოების უმეტესობა არ 

აღწერს და არ ითვალისწინებს 

საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკურ და 

რელიგიურ მრავალფეროვნებას და ის 

მხოლოდ უმრავლესობის პერსპექტივიდან 

არის აღწერილი. მაგალითად, საქარ-

თველოს სხვადასხვა კუთხის კულტუ-

რული ძეგლებიდან წარმოდგენილია 

მართლმადიდებელი ეკლესიები და არ 

არის გათვალისწინებული სხვადასხვა 

აღმსარებლობის ნაგებობა, რომელიც 

განსხვავებული რელიგიური მრწამსის 

ქართველებს ეკუთვნით და ქართული 

კულტურის მემკვიდრეობაა (ტაბატაძე,  

გორგაძე, ხომერიკი, გაბუნია,  

თინიკაშვილი, 2013). გარდა ამისა, 

სახელმძღვანელოს შექმნის პროცესში 

არსებობს მართლმადიდებელი ეკლესიის 

ჩარევის საფრთხეც, ვინაიდან მართლ-

მადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფოს 

შორის არსებული შეთანხმება ეკლესიის 
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მიერ რელიგიური სწავლების შინაარსის 

განსაზღვრასაც გულისხმობს.   

 

არსებული სასკოლო კლიმატი 

რელიგიის შესახებ საგნის საჯარო 

სკოლებში სწავლებისათვის შესაბამისი 

სახელმძღვანელოს შექმნისა და მასწავ-

ლებელთა კვალიფიკაციის საკითხთან 

ერთად ასევე გასათვალისწინებელია 

არსებული სასკოლო გარემო, 

მასწავლებლების, მოსწავლეებისა და 

ადმინისტრაციის დამოკიდებულება 

რელიგიის საგნის სწავლებასთან 

დაკავშირებით. 2014 წელს ტოლე-

რანტობისა და მრავალფეროვნების 

ინსტიტუტის მიერ ჩაატარებული კვლევის 

თანახმად,  სხვადასხვა რელიგიური 

გაერთიანების წარმომადგენლები აღნიშ-

ნავენ, რომ, მიუხედავად მოქმედი 

საკანონმდებლო ნორმებისა, საჯარო 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია მათი 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

პრობლემაა (ტოლერანტობისა და 

მრავალფე-როვნების ინსტიტუტი, 2014). 

კვლევის ანგარიშის თანახმად, 

საქართველოს საჯარო სკოლებში ერთ-

ერთი პრობლემური საკითხი მართ-

ლმადიდებლური წესით კოლექტიური 

ლოცვის პრაქტიკაა, რომელშიც 

ძალაუნებურად რელიგიური უმცირე-

სობის წარმომადგენლებიც მონა-

წილეობენ (ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, სეკუ-

ლარიზმისა და რელიგიური დისკრი-

მინაციის კვლევა საქართველოში, 2014).  

სკოლებში არსებულ  რელიგიური ნიშნით 

დისკრიმინაციის  ფაქტებს ადასტურებს 

აგრეთვე 2014 წელს ადამიანის უფლებათა 

სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის 

მიერ თბილისის რამდენიმე საჯარო 

სკოლაში ჩატარებული კვლევაც  

(ღვინიანიძე, ბარქაია, 2014). საქართველოს 

სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიშში 

სკოლაში რელიგიის თავისუფლების 

დაცვის პრობლემას უსვამს ხაზს და 

აღნიშნავს, რომ განსხვავებული მრწამის 

მქონე სკოლის მოსწავლეები დაუცველნი 

არიან, როგორც ფსიქოლოგიური და 

მორალური, ასევე ფიზიკური 

ძალადობისაგან. „სკოლაში რელიგიური 

თვალსაზრისით დისკრიმინაციული 
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კლიმატი  და დახურული სივრცე 

წარმოშობს პრობლემის განსაჯაროების 

საფრთხის განცდას თავად უმცირესობათა 

წარმომად-გენლებში. ერთ-ერთ რეგიონში 

ადგილი ჰქონდა მოსწავლის ფიზიკურ და 

სიტყვიერ შეურაცხყოფას კლასის 

ხელმძღვანელის მხრიდან რელიგიური 

აღმსარებლობის ნიადაგზე.“ - ვკითხუ-

ლობთ სახალხო დამცველის 2013 წლის 

ანგარიშში.  

გარდა ამისა, კვლევის ფარგლებში 

ჩატარებულ ჩაღმავებულ ინტერვიუებში 

სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციის 

წარმოდგენლებმა დაადასტურეს არსე-

ბული დისკრიმინაციული განწყობა 

რელიგიური უმცირესობის წარმომად-

გენელი მოსწავლეების მიმართ. 

შესაბამისად, სასკოლო განწყობა ერთ-ერთ 

რისკფაქტორად შეიძლება განვიხილოთ 

რელიგიის შესახებ საგნის სწავლების 

შემთხვევაში, ვინაიდან ამით სკოლის 

დირექციას და მასწავლებლებს 

გარკვეულწილად ეძლევათ საშუალება  

თუნდაც რელიგიური სიმბოლიკის 

გამოფენის  პრაქტიკის ლეგალიზაციისა 

და ამ ფაქტის აკადემიური მიზნობრიობით 

გამართლებისათვის.  

 

რეკომენდაციები/დასკვნები 

ზემოთ განვიხილეთ საჯარო 

სკოლებში რელიგიის შესახებ სწავლების 

მაგალითები მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით, საქართველოს გამოცდილება 

რელიგიის სწავლების კუთხით. ასევე, 

კვლევები და მოსაზრებები რელიგიის  

შესახებ საჯარო სკოლაში სწავლების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების 

შესახებ. გარდა ამისა, წარმოვადგინეთ და 

განვიხილეთ საქართველოს საჯარო 

სკოლებში რელიგიის შესახებ საგნის  

სწავლების შემთხვევაში მოსალოდნელი 

საფრთხეები.  განხილული კვლევებისა და 

არსებული სასწავლო გარემოს 

გათვლისწინებით მნიშვნელოვანია, 

გათვალისწინებულ იქნას შემდეგი 

საკითხები:  

1. რელიგიის სწავლების მიდგომა - 

კვლევებმა აჩვენა, რომ რელიგიის შესახებ 

ფუნდამენტური ცოდნის შეძენა  

კრიტიკული აზროვნების განვითარებასა 

და კულტურული ცნობიერების 
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ამაღლებას ხელს უწყობს. თუმცა, თავის 

მხრივ, გასათვალისწინებელია კვლევის 

შედეგების ნაწილში განხილული 

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის 

დადებული შეთანხმების საფუძველზე 

მოსალოდნელი ინდოქტრინაციისა და 

პროზელიტიზმის რისკფაქტორები, არსე-

ბული სასკოლო გარემო და 

მასწავლებელთა დამოკიდებულება რელი-

გიური მრავალფეროვნების მიმართ. 

მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს რელი-

გიის შესახებ სწავლების ნეიტრალური 

მიდგომა და განხორციელდეს 

არაკონფესიური სწავლება.  

2. რელიგიის შესახებ სწავლების 

შინაარსობრივი მხარე - საგნის 

შინაარსობრივი მხარე და საგნის 

სწავლების მიზნები უნდა ეფუძნებოდეს 

ადამიანის რწმენისა და აზრის გამოხატვის 

თავისუფლების უფლებებს. მნიშვ-

ნელოვანია, საგნის შინაარსობრივი მხარე 

იყოს მრავალფეროვანი როგორც 

რელიგიის შესახებ ფაქტობრივი ცოდნის, 

ასევე ადამიანის ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში  რელიგიის, ფილოსოფიის და 

მითოლოგიის  როლის გააზრების 

თვალსაზრისით, არ შეიცავდეს რომელიმე 

რელიგიური მრწამსის მიმართ 

დისკრიმინაციულ ელემენტებს და ხელს 

უწყობდეს მოსწავლეებში კრიტიკული 

აზროვნების განვითარებას. 

3. სასკოლო გარემო - განხილულმა 

კვლევებმა გვაჩვენა, რომ სასკოლო 

განწყობა რელიგიის საკითხებთან 

დაკავშირებით ძალიან სენსიტიურია.   

რელიგიების შესახებ საუბარი სკოლაში 

განსაკუთრებით ღირებულია.   სკოლაში 

ამას შეიძლება მიეცეს დისკუსიის სახე, 

გაიმართოს მსჯელობა სხვადასხვა 

რელიგიური გაერთიანების შესახებ. 

დისკუსიის პროცესში მოსწავლეები 

სწავლობენ განსხვავებული აზრის 

მოსმენას და, რაც მთავარია -  

განსხვავებული აზრის პატივისცემას. 

სასკოლო გარემო უნდა იყოს უსაფრთხო 

და პოზიტიური ყველა მოსწავლის მიმართ 

და აძლევდეს თითოეულ მათგანს 

საკუთარი აზრის გამოხატვის 

თავისუფლებას, თუნდაც მისი აზრი 

უმრავლესობის შეხედულებისგან 

განსხვავებული იყოს. სახელმწიფოებრივი 

მშვიდობისათვის საჭიროა, სახელმწიფომ  
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უზრუნველყოს რელიგიური ტოლერან-

ტობა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე 

რეალიზაციის დონეზე. მისი 

რეალიზაციის ერთ-ერთი საშუალება კი 

არის სკოლა, სადაც უნდა მოხდეს 

მოსწავლის ჩამოყალიბება ტოლერანტ 

მოქალაქედ.   

4. მასწავლებელთა კვალიფიკაცია - 

რელიგიის შესახებ სწავლების პროცესში 

დიდი როლი ეკისრება მასწავლებელს, 

როგორც ფასილიტატორს. მნიშვნელო-

ვანია როგორც მომავალი, ასევე მოქმედი 

მასწავლებლების მომზადება ზოგადად 

მრავალფეროვან საკლასო გარემოში 

მუშაობისათვის. მნიშვნელოვანია, რომ 

მასწავლებელი იყოს ობიექტური, 

ფლობდეს ინფორმაციას  სხვადასხვა 

რელიგიის შესახებ და ქმნიდეს ისეთ 

გარემოს, განწყობას, როდესაც 

მოსწავლეებს დაუბრკოლებლად შეეძ-

ლებათ საკუთარი აზრის თუ ვარაუდის 

დაფიქსირება. დაუშვებელია, მასწავ-

ლებელი ცდილობდეს საკუთარი რწმენის 

ან აზრის მოსწავლეებისათვის თავს 

მოხვევას, მისი მოვალეობაა, დააბალანსოს 

დისკუსიები და დებატები. 

მნიშვნელოვანია, მასწავლებელი ფლობ-

დეს მოსწავლეებთან კომუნიკაციის 

უნარებს და გახადოს რელიგიის შესახებ 

საგანი მოსწავლეებისათვის საინტერესო 

და რელევანტური.   ვფიქრობთ, თუ 

საქართველოს საჯარო სკოლებში 

დაიგეგმება რელიგიის შესახებ საგნის 

სწავლება, უმთავრესი ამ საგნისათვის 

კარგად მომზადებული კადრების შერჩევა 

იქნება.  

განხილული კვლევებისა და 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 

მოსწავლეთა განვითარებაზე და 

ტოლერანტ მოქალაქეებად მათ 

ჩამოყალიბებაზე რელიგიის შესახებ 

სწავლება დადებით ზეგავლენას ახდენს. 

ვფიქრობთ, საქართველოს საჯარო 

სკოლებში რელიგიის შესახებ საგნის 

სწავლებათან დაკავშირებული მოსა-

ლოდნელი საფრთხეების პრევენციის 

შემთხვევაში აღნიშნული საგანი 

მოსწავლეებს დაეხმარება, გაეცნონ 

როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს 

რელიგიურ მრავალფეროვნებას, ასწავლის 

კრიტიკულ აზროვნებასა და გან-

სხვავებული აზრის პატივისცემას.  იქიდან 
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გამომდინარე, რომ ჩვენ გლობალიზებულ 

სამყაროში ვცხოვრობთ, უნდა ვიცოდეთ, 

რა არის ისლამი, ბუდიზმი, კათო-

ლიციზმი, მართლმადიდებლობა,  ათე-

იზმი და სხვ. ადამიანი ერთი მთლიანი და 

დიდი სამყაროს ნაწილია, მას სჭირდება 

ცოდნა როგორც საკუთარი, ასევე სხვისი 

მრწამსის შესახებ, იმისათვის, რომ იცოდეს 

და აფასებდეს განსხვავებულს. 
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პოეზიაში რითმა  პირდაპირ გავლენას ახდენს მსმენელზე. პოეზიაში რითმა ხელს უწყობს 
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თეორეტიკოსებს შორის.  კავშირი ფონეტიკურ აღმნიშვნელსა და მის სემანტიკურ 
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ინსტრუმენტირება, რითმის სიმბოლიკა.  

 

შესავალი 

უწყვეტი კავშირია პოეტურ „რითმის 

ხატვასა“ და მის მნიშვნელობას შორის. 

სიტყვებისა და სურათების ერთიანობა 

უზრუნველყოფს რითმის შექმნას, 

გაგების უნარის მდიდარი გამომ-

ხატველობითი პოტენციალით.     გარკვე-

ულ კონტექსტში, რითმა სჭირდება 
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ავტორს, რათა შექმნას ემოციური ეფექტი. 

ეს  მისთვის დამატებითი ინფორმაციის 

მიწოდების გზაა. ენობრივი ჟღერადობა 

ხელს უწყობს მოსაუბრის მიერ ენის 

ინტუიტიურ გაგებას, შესაბამისად, 

ჩნდება კითხვა, არის თუ არა შესაძ-

ლებელი, ერთი ენისათვის ნიშან-

დობლივი ასოციაციები ითარგმნოს სხვა 

ენებზე, განსხვავებული ენობრივი 

სისტემების, განსხვავებული მენტალური 

ფონისა და უნივერსალური წარმო-

სახვითი ანალოგიების გათვალის-

წინებით.   

ეს სტატია არის ფონეტიკური რითმის 

ძიების მცდელობა,  როგორც კონკრე-

ტული შემთხვევა რითმის სიმბოლიკისა 

და რითმის ინსტრუმენტირების 

ორმხრივი ინტერაქციისა. სტატია ადგენს 

ასევე ლექსის ემოციურ  განწყობასა და 

რითმას შორის კორელაციის ფაქტორს. 

ნაშრომში განხილულია ასევე ალიტერა-

ციული და ასონანსური რითმის 

პოტენციალი რობერტ ბერნსის 

რამდენიმე ლექსის მულტილინგვური 

თარგმანის მაგალითებზე. 

 

თეორია 

თარგმნის ზეგავლენა უდავოა იმ 

შემთხვევებში, როდესაც   ლიტერა-

ტურული კომპოზიციის სისტემური 

ცვლილებების  მრავალკომპონენტური 

ფაქტორის გათვალისწინებით (სადაც 

საუბარია სემანტიკური განწყობისა და 

კონტექსტის მთლიანობაზე), იცვლება  

ორიგინალი ენის პირველადი მახასი-

ათებლები (მნიშვნელობები). აღსანიშნა-

ვია, რომ თანამედროვე ლინგვისტებს 

შორის „მნიშვნელობის“ კონცეფცია 

განხილულია საკომუნიკაციო კომპეტენ-

ციის მიღმა, თუმცა  მიჩნეულია, როგორც 

საბაზისო კოგნიტური ერთეული, 

რომელიც აყალიბებს ინდივიდის 

მსოფლმხედველობას (ლეონტიევი, 2014). 

ამგვარად, ინდივიდუალური ენობრივი 

კონტექსტის კულტურული და 

ეროვნული თავისებურებები შედგენი-

ლია სხვადასხვა ფაქტორის გათვა-

ლისწინებით. აღნიშნული კონტექსტი არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ   კულტუ-

რული მგრძნობელობით (ტაბუ, 

სტერეოტიპები და კლიშეები), 

გათვალისწინებულია ასევე  სოციალური 

მდგომარეობა და ენისათვის დამა-

ხასიათებელი ეთნიკური თავისებუ-

რებები.  ასე რომ, ხელოვნების (პოეზიის) 

კავშირი ორიგინალ ენასთან  არ  

განიხილება, როგორც მარტივი 

ინდივიდუალური გამონათქვამების 
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კრებული, არამედ როგორც კომპ-

ლექსური კავშირი ვერბალური და 

არავერბალური „ქცევებისა“. აღნიშნული 

კი განაპირობებს  ორიგინალი ენისათვის  

ნიშანდობლივი კომპლექსური შეთან-

ხმებების ეტაპობრივად გადატანას იმ 

ენაზე, რომელ ენაზეც კეთდება თარგმანი.   

როდესაც საქმე ეხება აღქმასა და 

გაგებას, სხვადასხვა ეთნოსის ენობრივი 

ცნობიერებაში ვლინდება  აშკარა ეროვ-

ნული და კულტურული შეუსაბამობები.  

და ეს, თარგმნის დონეზე, ერთადერთი 

გამოწვევა არ არის. პოეზიის ენის 

სტრუქტურის სიღრმისეული ანალიზი-

სას ტინიანოვი (ტინიანოვი, 1924) 

განასხვავებს ლექსიკური მარაგის მთავარ 

და არამთავარ ნიშან-თვისებებს. ტინია-

ნოვი აღნიშნავს, რომ ყოველდღიურ 

კომუნიკაციაში  ჩვენ მიერ არჩეული 

ლექსიკურ ერთეულებზე არსებით 

გავლენას ახდენს მათი მთავარი ნიშან-

თვისებები. მაშინ როცა, პოეზიის ენაში 

ერთ რომელიმე მთავარს თან მოსდევს 

შესაბამისი არამთავარი ნიშან-თვისება 

(ტინიანოვი, 2007, 85). ეს არის პოეტური 

კომპოზიციის ის ნაკლებად მნიშვ-

ნელოვანი ნიშან-თვისებები, რომლებიც 

ურთიერთქმედებენ ერთმანეთზე შესა-

ფერისი სემანტიკური მნიშვნელობის,  

ემოციური განწყობისა და ცოცხალი 

კონტექსტის შესაქმნელად. აღსანიშნავია, 

რომ ეს ტექსტის უფრო და უფრო 

დეტალურად  თარგმნის დროს ხდება. 

ამ კონტექსტის მნიშვნელოვანი 

გაუგებრობა მდგომარეობს სხვადასხვა 

საშუალებაში, რომლებიც გამოიყენება 

ზოგიერთ ენასა და კულტურაში 

განსხვავებული საგნების აღსაქმელად და 

განმასხვავებლად. მაგალითად, როგორი-

ცაა ფერების დასახელება სამხრეთულ და 

ევროპულ კულტურებში, სადაც მიზანი 

(გარე ფაქტორებთან შედარებით) და 

ვერბალური გამოხატვის საშუალებები 

ერთმანეთისაგან აცდენილია (ლურია, 

1974, გვ. 56). თუმცა, ამ შემთხვევაში, 

სიტყვების დონეზე კულტურული 

დეტერმინატების ეკვივალენტების 

შერჩევის მოთხოვნა თარგმანისათვის 

ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე 

განსხვავებულ კულტურათა ერთიანი 

მსოფლმხედველობის ეროვნული დეტე-

რმინატების  წარმოჩენა (გაჩევი, 2014).  

 

 მეთოდი 

ზემოთ განხილული ენობრივი 

რითმის პოტენციალის ინტერკულტუ-
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რული და ინტერენობრივი მიმოხილვის 

მცდელობა  მწვავე ინტერესის საგანია 

(ჟურავლიოვი, 1974, გვ. 28). რამდენადაც 

პოეზიის ენას ეხება, ეს ნიშნავს, რომ 

წმინდა მხატვრული ფაქტორების 

გამოძიება გულისხმობს ფონეტიკური 

რითმების შერჩევას და ენათწარმოების 

სხვა კომპონენტებთან მის დაკავშირებას.  

და ბოლოს,  ვიგოცკი აღნიშნავს: „ჩვენ 

საკუთარი შეგრძნებები სოციალური 

მიზიდულობის ძალისხმევით გავადნეთ 

ჩვენში. სოციალური მიზიდულობის 

ძალა არის ობიექტური მიზეზებისკენ 

მიმართული, ჩვენგან წამოსული, 

განსხეულებული და გარეგან 

ფაქტორებზე მორგებული...“ (იხ. ლეონ-

ტიევი, 2014). 

პოეზიის ენაში რითმის შერჩევის 

ყველაზე მარტივი პრინციპია ონომა-

ტოპეა, ამ დროს რითმის სიმბოლიკა არის 

ყველაზე ტიპობრივი ნიშან-თვისება, 

სადაც სემანტიკური ატიტუდი იწვევს 

ავტორის მიერ რითმის შემთხვევითობით 

შერჩევას. აღნიშნული რითმა ასო-

ციაციური რგოლებით უკავშირდება 

მთლიანი ტექსტის ცალკეულ 

სემანტიკურ მახასიათებელს და ტექსტის 

მნიშვნელოვან კომპონენტებს. ამგვარად, 

როგორც ნიკროშკინა აღნიშნავს, 

უნივერსალური რითმის სიმბოლიკის 

ფენომენი კარგად უნდა იქნეს 

შესწავლილი, თუ შესატყვის ენებს 

გააჩნიათ განსხვავებული სტრუქტურა 

და ამას ცხადად გამოხატავს: „რითმული 

ანალოგიების შერჩევამ შესაძლოა 

გაზარდოს სტრუქტურულად განსხვა-

ვებულ ენაზე მოსაუბრეთა ემოციური 

დამოკიდებულებების არაერთგვაროვ-

ნება. ვინაიდან თითოეული მათგანი 

ფლობს ფონოლოგიური ექსპრესიის 

ინდივიდუალურ მოდელს...“   (ნიკროშ-

კინა, 2010). 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რითმის 

ინსტრუმენტირების ფენომენი  განიხი-

ლება, როგორც პოეზიის ენის 

სპეციფიკური მახასიათებელი. რითმის 

განმეორებადობის გამოყენება, მაგალი-

თად, სიტყვები, რომელთაც აქვთ მსგავსი 

ჟღერადობა, ლექსთწყობის ტექნიკის 

ყველაზე ხშირად გამოყენებულ 

მეთოდად ითვლება.   პოლივანოვის 

თანახმად,  რითმათა  ასეთი თანრიგები 

შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 

ინსტრუმენტირების „საგანი“, რომელიც 

შეთანხმებულია ყველაზე სპეციფიკური 

სემანტიკური მნიშვნელობის მქონე 

ლექსიკურ კომპონენტთან (ლეონტიევი, 

2014). 
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ამგვარად, რითმის ინსტრუმენტი-

რება წარმოადგენს  პოეზიის ენის 

განუყრელ ნაწილს ლექსის შინაარსთან 

მისი მჭიდრო კავშირისა და 

ურთიერთქმედების გამო. როგორც 

ვაიდლი ამბობს, „პოეზიას, ისევე 

როგორც ვეზიკულარულ ენას გააჩნია 

არამხოლოდ ექოსებური რეფლექსია 

რითმულ ლექსებში, არამედ მათ 

ახასიათებთ აგრეთვე ვიბრაცია, როგორც 

აზრის გამომხატველი ჰარმონიული 

განფენილობა“  (უიდლი, 1995, გვ. 75). 

მკვლევარი, ამ იდეის განვითარების 

პარალელურად, გვთავაზობს მაგალითს, 

თუ ფონემას და მის კომბინაციებს 

ავიღებთ პოეტური მნიშვნელობისაგან 

განცალკავებით, მათ არ ექნებათ რაიმე 

სპეციფიკური მახასიათებელი, იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი გამოეყოფიან 

ენობრივ ერთეულებად არსებობობის 

შესაძლებლობას.  ამავე დროს, პოეტი, 

რომელიც სიტყვის რითმას არჩევს 

ძალიან ფაქიზად, რითმას და სიტყვას  

ჰარმონიულად აკავშირებს ერთმანეთთან 

და ტექსტი გადაიქცევა ერთ მთლიან 

ქსოვილად. ლექსი განიცდის ზღაპრულ 

ტრანსფორმაციას და სიტყვების 

მნიშვნელობა გარდაიქმნება რითმად.   

 

განხილვა და  შედეგები   

წინამდებარე კვლევის შესაბამი-

სად, ერთი ენიდან მეორე ენაზე 

გადათარგმნას აქვს უნარი, შეინარჩუნოს 

და განაახლოს ნაწარმოებში გადმო-

ცემული ემოციური განწყობა. ეს 

მიიღწევა რითმის ინსტრუმეტირების 

საშუალებით. მნიშვნელოვანია გვახსოვ-

დეს პოეზიის თარგმნასთან დაკავ-

შირებით არსებული ცხარე დებატები და 

განსხვავებული მოსაზრებები:  ზოგიერ-

თი რადიკალური შეხედულების მქონე 

ლინგვისტი მიიჩნევს (მაგ. რ. ფროსტი), 

რომ შეუძლებელია პოეზიის ადეკ-

ვატური თარგმანი. მათი აზრით, 

თარგმანში იკარგება პირველწყაროს არსი 

(ოზეროვი, 1986, გვ. 46), ხოლო სხვა 

შეხედულების თანახმად, პოეზიას 

მოეპოვება უნივერსალური თვისება. ამ 

თვისებას ისინი ხსნიან შემდეგით: 

სხვადასხვა ენის პოეზიაში რეალური 

სამყარო ასახულია უმთავრესად 

ერთმანეთის მსგავსი ხერხებით, 

გამომდინარე იქიდან, რომ დედამიწის 

ყველა მაცხოვრებელს საერთო 

მენტალური სისტემა აქვს (ბოგუს-

ლავსკაია, 1996, 215). 
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შესაბამისად, პოეზიის გამოხატუ-

ლების მნიშვნელობა უნივერსალურია. 

აღნიშნულ შეხედულებაზე დაყრდნო-

ბით, გავაანალიზებთ რობერტ  ბერნსის 

ლექსების მულტილინგვურ თარგმანს.   

ცნობილია, რომ გერმანიკული ჯგუ-

ფის ენებისათვის დამხასიათებელია 

რითმის სიგრძის ალიტერაცია, განსა-

კუთრებით თანხმოვნის დახშობა. 

აღნიშნული ენობრივი თვისება ბერნსის 

პოეზიაში განსაკუთრებით საყურადღე-

ბოა: პოეტი ხშირად იყენებს ბგერების  (h) 

და (s) გამეორებას ლექსის არსის 

შესაბამისად. მაგალითად, პატარა 

ოთხტაეპიან ლექსში (კატრენი)  “My 

Heart’s in the Highlands”, თანხმოვანი  “th”  

მეორდება:  “Farewell to the Highlands, 

farewell to the North, / The birth-place of 

Valour, the country of Worth<…>.”  ლექსის 

ფრაგმენტი გადმოგვცემს დარდს და 

მწუხარებას იმის გამო, რისი აღორძინება- 

განახლებაც აღარ შეიძლება და რითმა 

გამოსახულია ტოლფერდა სამკუთხედის 

ფორმულით: “birth” სამკუთხედის 

წვეროში, ხოლო “North” – “Worth,” 

როგორც პოეტის მშობლიური ქვეყნის 

სიმბოლო, სამკუთხედის გვერდითა 

წვეროებში.   

აღნიშნული ლექსის უკრაინულე-

ნოვან თარგმანში, მ. ლუკაში 

განსაკუთრებით ამახვილებს ყურად-

ღებას არა ლექსის ფონეტიკურ, არამედ 

ლექსის ლექსიკო-სემანტიკურ კომპონენ-

ტზე: “Будь здорова, верховино, любий 

рідний край, / Честі й слави батьківщино, 

вольності розмай!” აშკარაა, რომ 

მთარგმნელი განზრახ არ ანიჭებს 

უპირატესობას რითმის განმეორებადო-

ბას.  ამ შემთხვევაში,  რითმა უფრო მელო-

დიური გამოვიდოდა უკრაინული 

ენისათვის, თუმცა იარსებებდა საშიშ-

როება, შინანარსობრივად  არაფრის-

მთქმელი  ასოციაციები შექმნილიყო. 

მ. ლუკაშისაგან განსხვავებით, 

ლექსის რუსულენოვან თარგმანში, ს. 

მარშაკი მიმართავს განსხვავებულ 

რითმას. გამომდინარე ფონეტიკური 

შეუსაბამობისა, რუსულენოვან თარგმან-

ში  გამოყენებულია შესატყვისი ბგერა(с). 

ამ შემთხვევაში ყურადღება გამახ-

ვილებულია ძირითად სიტყვებზე და 

შექმნილია საერთო პოეტური გარემო: 

“Прощай, моя родина! Север, прощай, – / 

Отечествославыидоблестикрай<…>.”  

ადვილი შესამჩნევია, რომ თარგმანის 

ამ ვარიანტში ბერნსის სამკუთხა 

ერთიანობის ჰარმონია დარღვეულია და 
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თარგმანი ორიგინალისაგან განსხვა-

ვებულია. თარგმანში შეცვლილია 

ელეგიური და ლირიული განწყობაც  

პრეტენზიულად ამაღლებული ხასიათის 

ჩაცვლებით.   

ბერნსის ფონეტიკური პალიტრა 

ფართო და მრავალფეროვანია. ეს 

მთარგმნელს აშკარა გამოწვევის წინაშე 

აყენებს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

გერმანიკული ენებისათვის დამახასია-

თებელი, ზემოთ აღნიშნული თვისება 

ქმნის გაცილებით კარგ პირობებს 

წარმატებული კვლევისათვის, ვიდრე 

სლავურ ენებზე თარგმანის შემთხვევები.   

ამის კარგი მაგალითია თამხმოვანი  (l)-ს  

ალიტერაცია ლექსში “A Red, Red Rose”: 

“O my Luve'slike a red, red rose, / That's wly 

sprung in June: / O my Luve'slike the melodie, 

/ That's sweetly play'd in tune <…> “, 

რომელიც აღიქმება, როგორც ნათელი და 

ფართო, ვინაიდან რითმის განმეო-

რებადობა წარმოაჩენს ლირიკული 

გმირის განწყობას, რომელიც 

შეყვარებულია და აღვსილია იმედებით. 

სიყვარული მას აბედნიერებს. თუ 

გადავხედავთ თარგმანების ნიმუშებს, 

შევამჩნევთ, რომ თანხმოვანი  (l)-ს 

ალიტერაცია, რომელიც გვხვდება მთელ 

ლექსში (“will”, “still”, “till”, “weel” და 

სხვ.), აღნიშნული ოთხტაეპიანი 

ფრაგმენტის მიხედვით, ყველაზე 

წარმატებულად თარგმნილია გერმანულ 

ვარიანტში ა. ფონ ვინთერფელდის 

მიერ:“Mein Lieb ist gleich der Melodie, / Die 

süß im Lied erklang<…>.” 

ინდოევროპულ ენებში რითმის 

მუდმივობაზე მნიშვნელოვან ზეგავ-

ლენას ახდენს მთარგმნელის მიერ 

ლექსიკური ერთეულების შერჩევა. 

ლექსიკური ერთეულები გავლენას 

ახდენენ რითმის ინვერსიულ ბუნებაზეც. 

მაგალითად, შეიძლება შეგვხვდეს 

ასონანსური რითმა ალიტერაციული 

ნაცვლად და პირიქით.  ეს კარგად ჩანს 

შემდეგ ფრაგმენტში  ლექსიდან “Ye Banks 

and Braes”: “Ye banks and braes o' bonieDoon, 

/ How can ye bloom sae fresh and fair? / How 

can ye chant, ye little birds < ... >.” 

ალიტერაციული რითმა (b)  ჟღერს, 

როგორც მძიმე ზარის ხმა, ისე მკვეთრად, 

რომ ვეღარავინ ამჩნევს ლირიკული 

გმირის განცდებს. თუმცა ე. ფელდმანის 

ნათარგმნ ვარიანტში გადმოცემული 

ემოციური განწყობა გამოწვეულია 

ასონანსური რითმის საშუალებით (o). 

ჩვენი აზრით, ეს არ არის ორიგინალის 

საწინააღლდეგო თარგმანი, თუმცა 

ემოციური სიღრმე უფრო ამ 
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შემთხვევაშია ასახული: “<…>Хожу одна, 

совсем одна, / Полна печальных дум <…>.“ 

ტკივილით გამოწვეული ტანჯვა და ჩუმი 

გოდება  გამოხატულია ფონ ვინთერ-

ფელდის  გერმანულენოვან თარგმანში:  

((u)-ს და(o)-ს ასონანსი): “Ihr Ufer und du 

Thal des Doon, / Wie könnt ihr blüh’n so frisch 

und schön თუმცა, ჩვენი აზრით,  ბოლო 

განხილულ ტაეპებს შორის, ყველაზე 

უფრო წარმატებული უკრაინულენოვანი 

თარგმანია:  “<…>Ходжу я, повен журних 

дум, - / Хоч як пишаються квітки, / Хоч як 

виспівують пташки <…>.”  ლუკაში  

იყენებს  “х”/ “к”- ს ალიტერაციულ 

რითმას, თითქოსდა გმირი, მწუხარებით 

აღსავსე, მკვეთრად და მძიმედ 

სუნთქავდეს.   

 

დასკვნა 

და ბოლოს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

სხვადასხვა ენაში, რითმის სემანტიკაზე 

ზემოქმედებს განსხვავებული ეთნოსისა 

და კულტურის ფაქტორი. შემდგომ კი 

ხდება აღნიშნული ფაქტორის 

უნიფიცირება, რაც მომავალში 

განსაზღვრავს პოეზიის ტრანსცენ-

დენტულ ხასიათს.   

პოეზიას აქვს შესაძებლობა, 

ჩამოაყალიბოს განსხვავებული კულტუ-

რებისათვის საერთო მხატვრული 

გაგებადობის უნარი. სწორედ ამიტომ 

აქვს თარგმნას აზრი. თარგნის დროს 

ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

მთარგმნელის ოსტატობას. ვინაიდან მას 

აქვს უნარი, შეუსაბამოს ფონეტიკური 

გამოხატულება უნივერსალური რითმის 

სიმბოლიკას, ისე რომ, გამორიცხოს 

სემანტიკური განსხვავებულობა.   

უდავოა, რომ  მულტილინგვური 

თარგმნის გამოცდილება გვაძლევს  

ორიგინალის სრულად გაგების 

საშუალებას, ისევე როგორც  მას აქვს 

უნარი, გადმოსცეს პოეზიის სათქმელი 

შეუცვლელად.   
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ლუდმილა გლუხოვა  

ოლეს ჰონჩარის სახელობის 

დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტი   

 

თარგმანის ტრანსფორმაციები მულტილინგვური განათლების 

დისკურსში  (გერმანულ, ინგლისურ, რუსულ და უკრაინულ 

მასალებზე დაყრდნობით) 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეხება თარგმნის ცვალებადობის თავისებურებებს თანამედროვე 

მულტილინგვური განათლების დისკურსში შემდეგი ოთხი ენის მაგალითებზე 

დაყრდნობით: გერმანული, ინგლისური, რუსული და უკრაინული. კვლევის 

თეორიული ნაწილი მოიცავს ცნებების - საგანმანათლებლო მენეჯმენტი, 

საგანმანათლებლო დისკურსი, თარგმანის ცვალებადობა - განსაზღვრებასა და   

ნიმუშების განხილვას. თანამედროვე ადამიანის აქტივობის სხვა სფეროების 

მსგავსად, საგანმანათლებლო მენეჯმენტიც ექვემდებარება გლობალიზაციის 

პროცესს.  ეს გულისხმობს, რომ გლობალიზაცია ურთიერთქმედებს მსოფლიოს 

საგანმანათლებლო და ინტელექტუალურ ელემენტებზე. ამ პროცესებს ადგილი აქვს 

მულტილინგვურ და მულტიკულტურულ გარემოში, როდესაც რთულია სხვადასხვა 

ენაში ზოგიერთი ცნების მნიშვნელობის ახსნა/გამოყენება. ეს ეხება 

საგანმანათლებლო ტერმინოლოგიასაც.  აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია 

ისეთი მეთოდების პოვნა, რომლებიც  დაგვეხმარება,  გადავიტანოთ ერთი და იმავე 

ლინგვისტური მნიშვნელობის ცნებები სხვადასხვა ენაზე. ამასთან, საჭიროა  

თარგმნის ისეთი ხერხების მოძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო 

მენეჯმენტის ტერმინებისა და ცნებების გააზრებას მულტილინგვურ გარემოში. 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ზოგადსამეცნიერო 

(ინდუქციური და დედუქციური, ანალიზისა და სინთეზის, კომპარატივისტული და 
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დესკრიფციული კვლევის მეთოდები) და სპეციფიკური მეთოდი (სალექსიკონო 

განსაზღვრებების ანალიზი, კონტექსტური ანალიზი). მივედით დასკვნამდე, რომ 

თარგმანის ტრანსფორმაციის სხვადასხვა ტიპი,  კერძოდ - ტრანსკრიფცია, 

ტრანსლიტერაცია, კოპირება და მნიშვნელობის განამარტება - ფართოდ გამოიყენება 

თანამედროვე მულტილინგვური განათლების  დისკურსში. რომელიმე კონკრეტული 

თარგმანის ტიპის არჩევა დამოკიდებულია განსახილველი ენების 

ინტრალინგვისტურ მახასიათებლებზე. არსებითი განსხვავება თარგმანის სხვადასხვა 

ტექნიკის გამოყენებაში შეიძლება აიხსნას ტექნიკური თარგმანისა და სლავური 

ენების სინთეზური ბუნების დაკავშირების სირთულით.  

საკვანძო სიტყვები: განათლების მენეჯმენტი, საგანმანათლებლო დისკურსი, თარგმანის 

ტრანსფორმაცია, წყარო ენა, სამიზნე ენა.   

 

შესავალი   

 დღესდღეობით შეუძლებელია, 

წარმოიდგინოთ წარმატებული პიროვ-

ნება შესაბამისი განათლების დონის 

გარეშე. თანამედროვე საზოგადოებას 

ხანდახან „ცოდნის სოციუმსაც“ 

უწოდებენ, ეს არის „საზოგადოება, სავსე 

მრავალფეროვნებითა და შესაძლებ-

ლობებით“ (იუნესკო, 2005; გვ.17), სადაც 

„ცოდნას ერთმანეთს უზიარებენ და 

ავრცელებენ, სადაც ცოდნის გადაცემა 

სწავლის პროცესში უმნიშ-

ვნელოვანესია“ (მოკირი, 2015). საჭირო 

არაა განათლების მნიშვნელობაზე ბევრი 

ვისაუბროთ. განათლება შეიძლება 

შევადაროთ ID-ბარათს, რომელსაც 

გამოიყენებ ცოდნისა და ინტე-

ლექტუალური სიმდიდრის უსაზღვრო  

სამყაროში.  

 გადაჭარბებული არ იქნება, თუ 

ვიტყვით, რომ თანამედროვე მსოფ-

ლიოში არ არსებობს საზღვრები 

ინტერკულტურული და კროსკულ-

ტურული კომუნიკაციის თვალსაზრი-

სით, რომელიც დღეს უკვე ნორმაა და 

არა გამონაკლისი. უფრო მეტიც, 

ენობრივი და კულტურული 

მრავალფეროვნება და ურთიერთ-

გაზიარების შესაძლებლობა მართლაც 

რომ აფართოებს ადამიანის მსოფ-

ლმხედველობას და ზრდის მის 

ინტელექტს.   

 როგორც არ უნდა იყოს, ეს 

შესაძლებლობები მოიცავს ვალდებუ-
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ლებებსაც, რომლებსაც ადამიანი 

აწყდება. აღნიშნული ვალდებულებების 

შესწავლა, უპირველესად, მიმართულია 

მულტილინგვური და მულტიკულ-

ტურულ განათლების სფეროსადმი, 

აქედან გამომდინარე, ამ საკითხს 

წინამდებარე სტატიაში უფრო 

დაწვრილებით არ განვიხილავთ. 

მიუხედავად ამისა, სტატიაში გარ-

კვეულწილად გამოყენებულია მულტი-

ლინგვური მიდგომა, კერძოდ, 

საგანმანათლებლო მენეჯმენტის სფე-

როს კვლევის თვალსაზრისით. თანა-

მედროვე ადამიანის აქტივობის 

სხვადასხვა სფეროს მსგავსად,  

საგანმანათლებლო მენეჯმენტიც ექვე-

მდებარება გლობალიზაციის პროცესს.  

ეს გულისხმობს, რომ გლობალიზაცია 

ურთიერთქმედებს მსოფლიოს საგანმა-

ნათლებლო და ინტელექტუალურ 

ელემენტებზე (ვუდი, 2015). იგივე 

ითქმის ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესზეც, რომელიც ყურადღებას 

ამახვილებს ინდივიდების, ჯგუფებისა 

და ინსტიტუციების წინასწარ გან-

ზრახულ ქმედებებზე, რომლებიც 

მიმართულია საზღვრების გადა-

კვეთისკენ საგანმანათლებლო და 

ინტელექტუალური სარგებლის ძიების 

მიზნით (მიჩელი, ნილსენი, 2012). ეს 

პროცესები მოქმედებს  მულტი-

ლინგვურ და მულტიკულტურულ 

გარემოში, როდესაც რთულდება  

სხვადასხვა ენაში ზოგიერთი ცნების, 

მათ შორის - საგანმანათლებლო 

ტერმინოლოგიის მნიშვნელობის ახსნა / 

გამოყენება. 

  სწორედ ამიტომაა მნიშვნელო-

ვანი ისეთი მეთოდების პოვნა, რომლე-

ბიც  დაგვეხმარება,  გადავიტანოთ ერთი 

და იმავე ლინგვისტური მნიშვნელობის 

ცნებები სხვადასხვა ენაზე. ასევე 

მნიშვნელოვანია, თარგმანის ისეთი 

ხერხების მოძიება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს საგანმანათლებლო მენეჯ-

მენტის ტერმინებისა და ცნებების 

გააზრებას მულტილინგვურ გარემოში.   

  

თეორია  

არაერთი ნაშრომი მიეძღვნა 

განათლების მენეჯმენტის, როგორც 

მეცნიერების ერთ-ერთი სფეროს 

ანალიზსა და მისი თავისებურებების 

აღწერას (დანილენკო, 2006, ივანოვი, 

პევზნერი და სხვ., 2010, დეკერი, 1995, 

გუდენაფი, 1982).  მკვლევრები თავიანთ 
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ნაშრომებში განათლების მენეჯმენტს 

განიხილავენ სხვადასხვა კუთხით, მასში 

განასხვავებენ პედაგოგიკის, ფსი-

ქოლოგიის, ეკონომიკისა და 

მარკეტინგის ელემენტებს.   

თეორიულ ლიტერატურაში განა-

თლების მენეჯმენტი განსაზღვრულია, 

როგორც „პროცესი და სისტემა, 

რომელიც ამოძრავებს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, 

რომელთა მიზანია, იყოს კონკუ-

რენტუნარიანი განათლების სერვისის 

კუთხით გარე და შიდა ბაზარზე.  

აღნიშნული კონკურენტუნარიანობა 

გულისხმობს ასევე საგანმანათლებლო 

პროცესისა და  სპეციალისტების 

მომზადების ხარისხს, პროფესიული 

ცოდნის მაღალ დონეს, უნარებსა და 

კომპეტენციებს, ფუნდამენტალურ სო-

ციალურ მდგარდობასა და მაღალ 

მორალურ ნიშან-თვისებებს (გრაუმანი, 

კიკი და სხვ., 2004, გვ.65). ეს არის 

ინტერაქციული პროცესი, რომელიც 

ითვალისწინებს ინდივიდუალურ, 

ორგანიზაციულ და ბიზნეს საჭი-

როებებს, ქმნის საგანმანათლებლო 

სერვისისათვის წარმატებულ სფეროს 

საბაზრო ეკონომიკის გათვალის-

წინებით და შესწევს არასტანდარტულ 

გარემოებებში ოპერირების უნარი 

(დეკერი, 1995). 

უფრო მეტიც, განათლების 

მენეჯმენტი არის სამეცნიერო ცოდნის 

ინტერდისციპლინარული სფერო, რომ-

ლის მიზანია საგანმანათლებლო 

კანონების, პრინციპების, ფუნქციებისა 

და მეთოდების კვლევა. აღნიშნული 

მეთოდები ეფუძება ფსიქოლოგიური და 

პედაგოგიური მეცნიერებების, ეკონო-

მიკისა და ზოგადი მენეჯმენტის 

თეორიის სინთეზს (ბარანოვსკი, 2008). 

ეს თავისებურება აიხსნება იმ ფაქტით, 

რომ საგანმანათლებლო მენეჯმენტის 

პედაგოგიური კომპონენტი მოიცავს 

კურსის შინაარსსა და საგანმა-

ნათლებლო პროცესის წარმართვის 

მეთოდებს, ასევე - გულისხმობს 

პოპულარიზაციასა და კოლექტიური და 

ინდივიდუალური ცოდნის ფორმი-

რებას.  ხოლო ამის საპირისპიროდ, 

ფინანსური კომპონენტი დაკავში-

რებულია პროცესის რენტაბელურ, 

მდგრად მენეჯმენტთან, მის ორგა-

ნიზებასთან, მარკეტინგსა და საგან-

მანათლებლო სერვისების ბაზარზე 
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ადგილის დაკავებასთან (პეტრიაკოვი, 

2010).    

ტერმინი საგანმანათლებლო დის-

კურსი ტრადიციულად განისაზღვრება, 

როგორც ინსტიტუცინალური დისკურ-

სის ერთ-ერთი ტიპი. მისი სპეციფიკა 

დაკავშირებულია სოციალურ  ინსტი-

ტუციასთან, რომელსაც ხალხი უფრო 

კარგად იცნობს და ამ ტერმინს 

გამოიყენებენ  ყოველდღიურ სასაუბრო 

ენაშიც (კარასიკი, 2000, გვ. 8). როდესაც 

ჩვენ, კვლევის ფარგლებში, 

განვიხილავდით საგანმანათლებლო 

დისკურსს, აღმოვაჩინეთ, რომ საგა-

ნმანათლებლო დაწესებულების ნების-

მიერი ტიპი გააზრებულია სოციალური 

ინსტიტუციის ცნების ქვეშ.    

აღსანიშნავია, რომ ცნება „ინსტი-

ტუცია“ არის კულტურულად სპე-

ციფიკური, შრომის განაწილების 

სხვადასხვა  აქტივობის პირობითი 

სისტემა და მიზნად ისახავს 

საზოგადოების მოთხოვნებისა და 

საჭიროებების გათვალისწინებას. 

ამგვარად,   ინსტიტუციონალური 

დისკურსის ეს ძირითადი მახასი-

ათებლები  წარმოადგენენ იმ ელემენ-

ტებს, რომლებიც ლაგდებიან  

ქრონოტიპულად. ინსტიტუციონალური 

დისკურსის მიზანია სოციალური 

ინსტიტუციის პირობითად ორგანიზება, 

სტრატეგიებისა და ღირებულებების 

განსაზღვრა (საუბრის შედეგი ეხება 

ტიპურ სიტუაციებს), ჟანრებისა და 

მათთან მჭიდროდ დაკავშირებული 

სპეციფიკური მოვლენების კლასი-

ფიკაცია - სახელები, ანდაზები, 

ტექსტები და სიტუაციები (ოლეშკოვი, 

2006).    

         საგანმანათლებლო დისკურსის 

კვლევის ფარგლებში თეორიული 

მასალის ანალიზის  (კარასიკი, 2002, 

კაშკინი, 2003, შილიხინა, 2013) შედეგად 

შეგვიძლია საგანმანათლებლო დის-

კურსი განვსაზღვროთ, როგორც 

კომუნიკაციის სფერო, რომელიც 

უკავშირდება ადამიანურ ქმედებებს, 

კერძოდ, მეცნიერული ცოდნის მიღებასა 

და გარდაქმნას. აღნიშნული ქმედებები 

ფართოდაა წარმოდგენილი სხვადასხვა 

ჟანრში: რეკლამირება, ბუკლეტები, 

სტატიები საუნივერსიტეტო ჟურნა-

ლებისა და პერიოდული გამოცე-

მებისთვის, ინტერვიუები უნივერ-

სიტეტის ადმინისტრაციასთან, ვებსაი-

ტები, ინტერაქციული უნივერსიტეტთა-
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შორისი კომუნიკაცია ინტერნეტის 

საშუალებით და სხვ.   

წინამდებარე სტატიის მიზანია 

თარგმანის ტრანსფორმაციის სახეების 

განსაზღვრა თანამედროვე საგანმანათ-

ლებლო დისკურსში ოთხი ენის 

მაგალითზე (გერმანული, ინგლისური, 

რუსული, უკრაინული).    

სტატიაში დასახული მიზნის 

მისაღწევად საჭიროა, გადავჭრათ 

რამდენიმე ამოცანა:   

 გამოვყოთ საგანმანათლებლო 

მენეჯმენტის ცნებასთან დაკავში-

რებული ტერმინები;   

 გადავიტანოთ აღნიშნული ტერ-

მინების მნიშვნელობა მოცემულ 

ოთხ ენაში (გერმანული, ინგლი-

სური, რუსული და უკრაინული) 

და შევადაროთ ისინი ერთმანეთს; 

 ვიპოვოთ გერმანულიდან ინგლი-

სურად, რუსულად და უკრა-

ინულად  თარგმნის პროცესში 

წარმოქმნილი ტრანსფორმაციები; 

 განვმარტოთ განსხვავებული 

ტრანსფორმაციების არჩევის 

მიზეზი ერთი ენიდან მეორე 

ენაზე თარგმნის პროცესში.    

უნდა აღინიშნოს, რომ სტატი-

ისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს 

ცნების  თარგმანის  ტრანსფორმაციის  

განსაზღვრას.  ვ.ნ. კომისაროვი აღნიშ-

ნულ ცნებას განსაზღვრავს, როგორც 

ცვალებადობის ტიპს, რომელიც 

გვეხმარება ერთი ენიდან მეორე ენაზე 

თარგმნის პროცესში. თარგმანის 

ცვალებადობას ადგილი აქვს  მხოლოდ 

ისეთი ენობრივი ერთეულების 

თარგმნის დროს, რომელთაც გააჩნიათ 

გამოხატვისა და მნიშვნელობის საერთო 

სიბრტყე (კომისაროვი, 1990, გვ.172).  ლ. 

ს. ბარხუდაროვი, თავის მხრივ, 

მიუთითებს, რომ თარგმანის 

ცვალებადობა არის ინტერლინგვის-

ტური  ტრანსფორმაცია, აზრის კიდევ 

ერთხელ გამოხატვა ან ტექსტის 

პერიფრაზირება, რომელიც მიზნად 

ისახავს თარგმანში ორიგინალის  

ეკვივალენტობის მიღწევას (ბარხუდა-

როვი, 1975, გვ.119).     

ლინგვისტების უმრავლესობა 

ეთანხმება იმ ფაქტს, რომ თარგმანის 

დროს არსებულ ცვლილებებს აქვთ 

პირობითი ბუნება, ვინაიდან აღნიშ-

ნული ტრანსფორმაციები არ აღიქმება 

თარჯიმნის გამიზნულ ქმედებად , 
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არამედ ეს შეიძლება ჩაითვალოს, 

როგორც „პოსტ ფაქტუმ“, ვინაიდან 

თვითონ თარგმნის პროცესი უშუალო 

დაკვირვებისათვის ხელმიუწვდომელია  

(ბარხუდაროვი, 1975, გაკი, 1988, 

კომისაროვი, 1990, შვეიცერი, 1988).    

ლინგვისტური ლიტერატურის 

მიმოხილვამ გვაჩვენა, რომ არსებობს 

თარგმანის   ტრანსფორმაციათა კლასი-

ფიკაციის უამრავი მიდგომა. კვლევაში 

გამოვიყენეთ კომისაროვის მიერ 

წარმოდგენილი კლასიფიკაცია, გამომ-

დინარე მისი სრულყოფილი და 

საკითხის დეტალური აღწერილობიდან.  

ვ.ნ. კომისაროვი გამოყოფს თარგმანის 

ტრამსფორმირების ექვს ჯგუფს 

(კომისაროვი, 1980): 

 ტრანსკრიფცია არის ლექსიკური 

ერთეულების თარგმნა წყარო ენიდან 

სამიზნე ენაზე შესაბამისი ბგერითი  

ფორმით გამოხატვით;  

 ტრანსლიტერაცია არის ლექსიკური 

ერთეულების თარგმნა ერთი ენიდან 

მეორეზე სათანადო გრაფიკული 

ფორმით გამოხატვით;   

 კოპირება  არის  თარგმნის ერთ-ერთი 

მეთოდი, როდესაც ერთი ენიდან 

მეორე ენაზე თარგმნის დროს ხდება 

წყარო ენის კომპონენტების 

(მორფემებისა და სიტყვების) 

გადატანა სამიზნე ენაში მათი 

ლექსიკური ანალოგიებით;   

 ლექსიკურ-სემანტიკური მონაც-

ვლეობა: კონკრეტიზაცია, რომელიც 

მდგომარეობს სიტყვის ან სიტყვათა 

კომბინაციის გადატანაში,  როდესაც 

სიტყვას ერთ ენაში გააჩნია უფრო 

ფართო მნიშვნელობა, ხოლო მეორე 

ენაზე თარგმნის დროს მისი 

მნიშვნელობა ვიწროვდება. გენე-

რალიცაზია არის კონკრეტიზაციის 

საპირისპირო პროცესი, როდესაც 

ერთ ენაში სიტყვის ვიწრო 

მნიშვნელობა მეორე ენაზე თარგმნის 

დროს უფრო ფართო მნიშვნელობას 

იღებს.  მოდულაცია არის სიტყვის ან 

სიტყვათა კომბინაციის შეცვლის 

პროცესი წყარო ენიდან  სამიზნე ენის 

ისეთ ერთეულზე, რომლის 

მნიშვნელობაც შექმნილია წყარო 

ენის ლექსიკური ერთეულის საშუ-

ალებით; 

 გრამატიკული ტრანსფორმაცია არის 

პროცესი, როდესაც წყარო ენის 

გრამატიკული ერთეული იცვლება 

სამიზნე ენის გრამატიკული 
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ერთეულით, რომელსაც გააჩნია სხვა 

გრამატიკული მნიშვნელობა.    

 რთული ლექსიკურ-გრამატიკული 

ტრანსფორმაციები: ანტონიმური 

თარგმანი არის ენობრივი ტრან-

სფორმაცია, როდესაც წყარო ენის 

პოზიტიური ენობრივი ფორმა 

იცვლება სამიზნე ენის ნეგატიური 

ფორმით, ან პირიქით; ექსპლიკაცია 

(დესკრიპტული თარგმანი) გულის-

ხმობს წყარო ენის ლექსიკური 

ერთეულის შეცვლას თარგმნის 

დროს სამიზნე ენაში სიტყვათა 

კომბინაციით, რომელიც ლექსიკურ 

ერთეულს ასახავს უფრო სრულ-

ყოფილად; კომპენსაცია არის 

თარგმანის ცვალებადობის პროცესში 

მნიშვნელობების ისეთი ელემენ-

ტების გამოხატვა, რომლებიც 

სამიზნე ენაზე თარგმნის პროცესში 

დაიკარგა სხვა მნიშვნელობებთან 

ერთად (კომისაროვი, 1980).    

თითოეული განხილული ჯგუფი 

მოიცავს ქვეჯგუფებს, რაც ლინგვისტებს 

აძლევს თარგმანის პროცესის უფრო 

დაწვრილებით აღწერის საშუალებას.    

 

 

მეთოდი  

ჩვენი კვლევის მიზნის 

მისაღწევად გამოვიყენეთ რამდენიმე 

ზოგად მეცნიერული მეთოდი, ესენია:   

1) ინდუქციური და დედუქციური 

მეთოდები. ჩვენ გავაანალიზეთ 

ტერმინოლოგიის თარგმნის ძი-

რითადი პრინციპები თანამედ-

როვე მულტილინგვურ დის-

კურსში (ინდუქციის მეთოდი) და 

ამის საფუძველზე მივედით 

საკითხის შეჯამებამდე (დედუ-

ქციის მეთოდი);   

2) სინთეზისა და ანალიზის 

მეთოდი, რომელიც დაგვეხმარა, 

გამოგვეყო თარგმნის პროცესში 

მნიშვნელობების  ცვალებადობის 

ტიპები და გაგვეერთიანებინა 

შემდეგ ისინი ერთ ზოგად 

სისტემაში;    

3) კომპარატივისტულმა მეთოდმა 

მოგვცა მსგავსი და განს-

ხვავებული მახასიათებლების 

იდენტიფიცირების შესაძლებ-

ლობა თანამედროვე საგანმა-

ნათლებლო მენეჯმენტის ტერმი-

ნების ოთხ ენაზე თარგმანის 

მაგალითებზე  დაყრდნობით 
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(გერმანული, ინგლისური, რუ-

სული, უკრაინული);   

4) დესკრიპციული მეთოდი გამო-

ვიყენეთ კვლევის შედეგების 

ანალიზისა და აღწერის 

პროცესში.   

 

დისკუსია და შედეგები 

წარმოდგენილი კვლევა რამდენი-

მე ეტაპად განხორციელდა. 

პირველ ეტაპზე ჩვენ 

გავაანალიზეთ დაახლოებით ოცი 

სახელმძღვანელო (ბარანოვსკი, 2008,  

დანილენკო, 2006, ივანოვი, პევზნერი და 

სხვ., 2010, 0, დეკერი, 1995, გუდენაფი, 

1982, გრაუმანი, კიკი და სხვ., 2004) 

განათლების მენეჯმენტის შესახებ ოთხ 

ენაზე (ინგლისური, გერმანული, 

რუსული და უკრაინული). წარმო-

დგენილი ტექსტებიდან ჩვენ 

გამოვყავით ოთხ ენაზე არსებული 

იდენტური ტერმინების 60 ჯგუფი 

(საერთო ჯამში - 240 ტერმინი). 

ლექსიკონი სახელწოდებით “Schul-und 

Bildungsmanagement: 100 Aktuelle Begriffe” 

(გრაუმანი, კიკი და სხვ., 2004) ავიღეთ, 

როგორც საბაზისო სახელძღვანელო, 

რადგან, ჩვენი შეხედულებით, მასში 

მოცემულია განათლების მენეჯმენტში 

არსებული ყველა ტერმინი. 

მოგვიანებით, შერჩეული ტერმინები 

მოვიძიეთ განათლების მენეჯმენტის 

ინგლისურ, რუსულ და უკრაინულ 

სახელმძღვანელოებში. 

მეორე ეტაპზე, ლექსიკონში 

არსებული დეფინიციების კონტექ-

სტური ანალიზისთვის ჩვენ ვიპოვეთ 

თითოეული ლექსიკური ერთეულის 

მნიშვნელობა და მათი მახასიათებლები. 

საბოლოოდ, ჩვენ განვსაზღვრეთ 

თარგმანის დროს განხორციელებული 

ცვლილებების ფორმა და ჩამოვა-

ყალიბეთ ჩვენი დასკვნა. 

ფაქტობრივი მასალის ანალიზი 

საშუალებას გვაძლევს განვაცხადოთ, 

რომ საგანმანათლებლო დისკურსში 

არსებული თარგმანის ტრანსფორმაციის 

ყველაზე გავრცელებული ტერმინოლო-

გიებია: ტრანსკრიფცია, ტრანსლიტერა-

ცია და კოპირება. თუმცა, როგორც 

ზემოთ აღვნიშნეთ, თარგმანის 

ტრანსფორმაციას საკმაოდ პირობითი 

ხასიათი აქვს, სწორედ ამიტომ, 

გაცილებით რთულია განვსაზღვროთ 

თარგმანის დროს განხორცილებული 

ცვლილების ხასიათი მისი „თავდა-

პირველი“ ფორმით. ზოგიერთ 
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შემთხვევაში ჩვენ შევხვდით თარგმანის 

რამდენიმე სახის ცვლილების 

კომბინაციას. 

 

ტრანსკრიფცია და ტრანსლიტერაცია 

ფაქტობრივი მასალის ანალიზმა 

აჩვენა, რომ ტრანსკრიფცია და 

ტრანსლიტერაცია თანამედროვე მულ-

ტილინგვური განათლების ტერმინების 

თარგმნის დროს განხორცილებული 

ცვლილებების ყველაზე გავრცე-

ლებული ფორმებია. ჩვენ უკვე 

აღვნიშნეთ, რომ ეს ორი თარგმანის 

განსხვავებულ და დამოუკიდებელ 

სახეობებს წარმოადგენენ. თუმცა, 

სტატიაში ჩვენ მათი განცალკევება ვერ 

მოავახდინეთ, რადგან მათ შორის 

სხვაობა გადამწყვეტი მნიშვნელობის არ 

არის ჩვენი კვლევის შემთვევაში. 

სწორედ ამიტომ, ჩვენ ამ ორ სახეობას 

ერთ ჯგუფში მოვიაზრებთ და 

ერთდროულად ვაანალიზებთ.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

ტრანსკრიფცია და ტრანსლიტერაცია 

ლექსიკური ერთეულის თარგმნის 

ისეთი გზებია, როდესაც მთარგმნელი 

მის ფორმირებას სამიზნე ენის ასოების 

საშუალებით ახდენს. თუ ჩვენ სიტყვის 

ტრანსკრიფციას გავაკეთებთ, ჩვენ 

ვქმნით უცხო სიტყვის ენობრივ ფორმას; 

თუ მის ტრანსლიტერაციას ვახდენთ, 

ჩვენ სიტყვის გრაფიკულ ფორმას 

ვქმნით (კომისაროვი, 1990).  

უნდა აღვნიშნოთ, რომ წყარო ენა 

(წ ე ) ჩვენს შემთხვევაში არის 

გერმანული, ხოლო სამიზნე ენებია 

ინგლისური (ს ე 1), რუსული (ს ე 2) და 

უკრაინული (ს ე 3). ერთ ჯგუფში 

არსებული ლექსიკური ერთეულის 

მნიშვნელობა იდენტურია ყველა ჩვენს 

მიერ გაანალიზებულ ენაზე. 

ფაქტობრივი მასალის ანალიზმა 

საშუალება მოგვცა ტერმინების 33 

ჯგუფი (საერთო ჯამში 132 ტერმინი) 

ტრანსკრიფციისა და ტრანსლიტე-

რაციის ჯგუფში შეგვეყვანა. ზოგიერთი 

მათგანი ტრანსკრიფციისა და 

ტრანსლიტერაციის კომბინაციითაა 

მიღებული, მაგალითად  (იხ. ცხრილი 1): 
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 გერმანული (წე) ინგლისური (ს ე 1) რუსული (ს ე 2) უკრაინული (ს ე 3) 

1 Akkreditierung accreditation аккредитация акредитація 

2 Bachelor Bachelor бакалавр бакалавр 

3 Benchmarking benchmarking бенчмаркинг бенчмаркінг 

4 Coaching coaching коучинг коучінг 

5 Implementation implementation имплементация імплементація 

6 Internationalisierung internationalization интернационализация інтернаціоналізація 

7 Kompetenz competence компетенция компетенція 

8 Mobilität mobility мобильность мобільність 

9 Mentoring mentoring менторинг менторінг 

10 Moderation moderation модерация модерація 

11 Modernization modernization модернизация модернізація 

12 Zertifikation certification сертификация сертифікація 

13 Monitoring monitoring мониторинг моніторинг 

14 Supervision supervision супервизия супервізія 

ცხრილი 1 

 

როგორც ცხრილში ვხედავთ, 

ტერმინებს თითქმის იდენტური 

ხმოვანი და წერილობითი სახე აქვს. 

სხვაობა მხოლოდ თითოეული სამიზნე 

ენის ორთოგრაფიულ თავისებურებებ-

შია. ჩვენი აზრით, ასეთი მსგავსება 

მნიშვნელოვნად აადვილებს განათ-

ლების მენეჯმენტის ტერმინების აღქმას 

განსხვავებული კულტურის წარმო-

მადგენლებისთვის  მულტილინგვურ 

გარემოში. ისტორიულად, ეს მსგავსება 

შეიძლება აიხსნას ტერმინის ბერძნული 

ან ლათინური წარმომავლობით. დროის 

თვალსაზრისით მათი ასიმილაცია 

მოხდა თითოეული ენის შემთხვევაში 

თავისებურად. შეიძლება ვივარაუდოთ 

რომ ჩამოყალიბდა ისეთი ფორმით, 

როგორსაც დღეს ვხედავთ.  

თუმცა, ფაქტობრივი მასალის 

ანალიზმა აჩვენა, რომ ზოგჯერ 

ტრანსკრიფცია და ტრანსლიტერაცია 

თარგმანის სხვა ფორმებთანაა კომბინი-

რებული. მაგალითი იხილეთ მომდევნო 

ცხრილში (ცხრილი 2): 
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 გერმანული (წ ე ) ინგლისური(ს ე 1) რუსული (ს ე 2) უკრაინული(ს ე 3) 

1 Kerncurriculum core curriculum 
базисный учебный 

план 

базисний навчальний 

план 

2 Netzwerke network сеть сітка 

3 Qualitätsmanagement quality management менеджмент качества менеджмент якості 

4 Teamentwicklung team development развитие школы розвиток школи 

ცხრილი 2 

 

მეორე ცხრილში წარმოდგენილი 

ტერმინები განსაკუთრებით საინ-

ტერესოა, რადგან ისინი სამი ან ხანდახან 

ოთხი ტიპის თარგმნის ტრანს-

ფორმაციას მოიცავენ.  

 მეორე ცხრილის პირველ ხაზზე, 

მაგალითად, თარგმანის სამი ტიპის 

ტრანსფორმაციის კომბინაცია გვხვდება. 

სიტყვა Curriculum გერმანულად არის 

ტრანსკრიფციის ნათელი მაგალითი, 

რადგან ის ისევე ისმის, როგორც პირველ 

სამიზნე  ენაზე, მაშინ, როდესაც 

უკრაინული და რუსული თარგმანი 

არის მნიშვნელობის ექსპლიკაციის 

მაგალითი. სიტყვა Kern ითარგმნა 

ს ა მ ი ზნ ე  ე ნ ე ბ ზე, როგორც 

კოპირება. ასე რომ, ამ შემთხვევაში 

ტრანსლიტერაციისა და ტრანსკრიფცი-

ის კომბინაციამ მოგვცა ექსპლიკაცია 

(წყარო ენიდან სამიზნე ენაზე ტერმინის 

თარგმანი მოხდა კომბინაციის საშუ-

ალებით, რომელიც გვაძლევს საკითხის 

ღრმა ახსნას) და კოპირება (ლექსიკური 

ერთეულის თარგმანი წყარო ენიდან 

კომპონენტების გადანაცვლებით 

(სიტყვების მორფემების საშუალებით) 

ლექსიკური კორესპონდენციით სამიზნე 

ენაზე ). 

 ტერმინების იმავე კომბინაციას 

ვხვდებით მეოთხე ხაზზე მეორე 

ცხრილში. სიტყვა  Team (წყარო 

ე ნ ი და ნ ) წარმოდგენილია პირველ 

სამიზნე ენაზე ტრანსკრიფციის სახით. 

მაშინ, როდესაც  მეორე  და   მესამე 

სამიზნე ენებში ექსპლიკაციის 

მეშვეობითაა წარმოდგენილი. სიტყვა 

Entwicklung სამივე ენაზე კოპირების 

საშუალებითაა წარმოდგენილი. 

 მესამე ხაზში ასევე თვალნათელია 

თარგმანის დროს განხორციელებული 

ცვლილების სამი ტიპის კომბინაცია. ამ 

შემთხვევაში ტრანსკრიფცია და 
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ტრანსლიტერაცია (Management (წ ე ) → 

management (ს ე 1) კომბინირებულია 

კოპირებასთან  (Qualität (წ ე ) → quality 

(ს ე 1). ასევე შეგვიძლია დავაკვირდეთ 

სიტყვის წყობაში ცვლილებას, რაც 

შესაძლოა აიხსნას განსხვავებული ენათა 

ჯგუფების შიდალინგვისტური გან-

სხვავებებით  (quality management (ს ე 1) 

→ менеджмент качества (ს ე 2) → 

менеджмент якості (ს ე 3). 

 მეორე ცხრილის მეორე ხაზში 

შეგვიძლია დავაკვირდეთ ტრანს-

კრიფციის და ტრანსლიტერაციის 

(Netzwerke → network) კომბინაციას 

კოპირებასთან (network → сеть → сітка). 

 თარგმანის ტრანსფორმაციის 

ასეთი კომბინაცია შესაძლოა აიხსნას იმ 

ფაქტით, რომ წყარო ენის ზოგიერთ 

ტერმინს არ მოეძებნება ანალოგი ან 

ასოციაცია სამიზნე ენაზე. შესაძლოა, 

სწორედ ამიტომ არის საკმაოდ რთული 

მკითხველისთვის, ჩაწვდეს ტერმინის 

მნიშვნელობას სამიზნე ენაზე. აქედან 

გამომდინარე, თარგმანის ცვლილების 

სხვა მეთოდები გამოიყენება,  

 

კოპირება 

 ფაქტობრივი მასალის ანალიზმა 

აჩვენა, რომ თარგმანის დროს 

გამოყენებული ცვლილების მეორე 

ჯგუფი  (კოპირება) ისეთივე ხშირია, 

როგორც პირველი მათგანი 

(ტრანსკრიფცია და ტრანსლიტერაცია). 

ჩვენ საერთო ჯამში 108 ტერმინი 27 

ჯგუფში გადავანაწილეთ.  

 ვ.ნ. კომისაროვის მიხედვით, 

კოპირება არის თარგმნის ისეთი 

მეთოდი, რომლის საშუალებითაც წყარო 

ენიდან მისი კომპონენტების 

გადაადგილება (სიტყვის მორფემები) 

ხდება სამიზნე ენაზე შესაბამისი 

ლექსიკური ერთეულების გამოყენებით 

(კომისაროვი, 1990). 

 ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ზო-

გიერთი ტერმინი მხოლოდ კოპირების 

გამოყენებით იქნა თარგმნილი, როგორც 

მესამე ცხრილშია წარმოდგენილი: 

 გერმანული (წ ე ) ინგლისური (ს ე 1) რუსული (ს ე 2) უკრაინული (ს ე 3) 

1 
Bildungsmanagement educational 

management 

образовательный 

менеджмент 

освітній 

менеджмент 

2 Globale Lernen global learning глобальное обучение 
глобальна  

освіта 
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3 Bildungsstandards education standards 
образовательные 

стандарты 
освітні стандарти 

4 Karriereperspektiven career prospects 
карьерные 

перспективы 

кар’єрні 

перспективи 

5 Schlüsselfunktion key function ключевая функция ключова функція 

6 Schlüsselkompetenz key competence 
ключевая 

компетенция 

ключова 

компетенція 

7 Sozialkompetenz social competence 
социальная 

компетенция 

соціальна 

компетенція 

8 Schulmanagement school management 
школьный 

менеджмент 

шкільний 

менеджмент 

9 Strategische Planung strategic planning 
стратегическое 

планирование 

стратегічне 

планування 

ცხრილი 3 

 

კვლევის პროცესში ჩვენ 

აღმოვაჩინეთ, რომ კოპირება ხშირად 

არის წარმოდგენილი თარგმანის დროს 

განხორციელებული ცვლილების სხვა 

სახეობებთან კომბინაციაში. მეორე 

ცხრილში ჩვენ უკვე შევხვდით 

კოპირების კომბინაციას თარგმანის სხვა 

სახეებთან, როგორიცაა ტრანსლიტე-

რაცია და თარგმანი.  

ფაქტობრივი მასალის ანალიზი 

გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ 

კოპირება შესაძლოა შერწყმული იყოს 

თარგმანის სხვა ისეთ სახეობებთან, 

როგორიცაა შინაარსის ექსპლიკაცია. 

ზოგიერთი მათგანი წარმოდგენილია 

მეოთხე ცხრილში. 

 

  გერმანული (წ ე ) 
ინგლისური 

(ს ე 1) 
რუსული (ს ე 2) უკრაინული (ს ე 3) 

1 Creditpoint-System 
credit point 

system  

система кредитных 

часов 

система кредитних 

годин 

2 Interdisziplinarität interdisciplinarity 
междисциплинарная 

связь 

міждисциплінарний 

зв'язок 
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3 Schulentwicklung 
school 

development 
развитие школы розвиток школи 

4 Berufliche Orientierung 
career  

guidance 

профессиональная 

ориентация 

професійна 

орієнтація 

5 Wissengesellschaft 
knowledge 

society 

общество, 

основанное на 

знаниях 

суспільство, що 

базується на знанні 

     ცხრილი 4 

 

ხაზები  1, 2 და  3 განსა-

კუთრებით მნიშვნელოვანია. საინტე-

რესოა, რომ ტერმინები Creditpoint-System 

(წ ე ), Interdisziplinarität (ს ე ) და  

Schulentwicklung (სე) პირველ სამიზნე 

ენაზე ითარგმნა კოპირების ტექნიკის 

გამოყენებით მაშინ, როდესაც მისი 

თარგმანი მეორე და მესამე სამიზნე 

ენებზე სიტყვათა წყობის შეცვლის გზით 

მოხდა. 

ეს ფენომენი შეიძლება აიხსნას 

ტექნიკური თარგმანის მახასიათებ-

ლებით, რაც დაკავშირებულია სლავური 

ენების ბუნებასთან. ინგლისური და 

გერმანული ენათა გერმანიკულ ჯგუფს 

მიეკუთვნებიან, მაშინ, როდესაც 

რუსული და უკრაინული სლავურ ენათა 

ჯგუფში ერთიანდება. 

მეოთხე და მეხუთე ხაზები 

გვიჩვენებს კოპირების კომბინაციას და 

მნიშვნელობის ექსპლიკაციას. ასე რომ, 

ტერმინი Wissengesellschaft (წე) 

გამოხატულია კოპირების საშუალებით 

პირველ სამიზნე ენაზე, მაშინ, როდესაც 

მეორე და მესამე სამიზნე ენებზე ის 

მნიშვნელობის ექსპლიკაციის საშუა-

ლებითაა გამოხატული. ჩვენი აზრით, 

ესეც ტექნიკური თარგმანის  

თავისებურებებს უკავშირდება. 

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგები მოწმობს, რომ 

განათლების მენეჯმენტი, როგორც 

მეცნიერება, საკმაოდ გავრცელებული 

ფენომენია. სწორედ ამიტომ. მისი 

საკვანძო ტერმინების თარგმნა 

განსკუთრებული მნიშვნელობის მატა-

რებელია მსოფლიოს სხვადასხვა ენებზე. 

ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ თარგმნის 

დროს განხორციელებული ცვლილე-

ბების ისეთი ფორმები, როგორებიცაა: 

ტრანსკრიფცია, ტრანსლიტერაცია, კო-
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პირება და მნიშვნელობის ექსპლიკაცია  - 

ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე 

მულტილინგვურ საგანმანათლებლო 

დისკურსში. თარგმანის რომელიმე 

კონკრეტული ტრანსფორმაციის ფორ-

მის არჩევა დამოკიდებულია გასაა-

ნალიზებელი ენის შიდალინგვისტურ 

მახასიათებლებზე. მთავარი განსხვავება 

თარგმანის ტრანსფორმაციის ტენიკის 

გამოყენებაში აიხსნება ტექნიკური 

თარგმანის მახასიათებლებით, რაც 

დაკავშირებულია სლავური ენების 

სინთეზურ ბუნებასთან : ინგლისური და 

გერმანული ანალიტიკური ენებია და 

ენათა გერმანიკულ ჯგუფს განე-

კუთვნება, მაშინ როდესაც რუსული და 

უკრაინული სინთეზური  ენებია და 

ენათა სლავურ ჯგუფს მიეკუთვნება.  
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ნინო პოპიაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

მიგრაცია ენობრივ ჭრილში: 

მულტიკულტურული განათლების ენობრივი მექანიზმები  

 

აბსტრაქტი 

მეოცე საუკუნის მიგრაციულ პროცესებს დიდწილად განსაზღვრავდა ომები, რაც 

იძულებით მიგრაციას იწვევდა.  მიგრაციული პროცესები გარკვეულ გავლენას ახდენს 

ქვეყნებზე, რომლებიც მიგრანტების ყურადღების ცენტრში ხვდება. შესაძლებელია 

მიგრაციამ გარკვეული პოზიტიური როლი ითამაშოს ქვეყნის განვითარებაში, თუმცა, 

იმავდროულად, შესაძლებელია ეს იყოს ეკონომიკურად წამგებიანი მიგრანტების მიმღები 

ქვეყნისათვის.  

განათლებას მიგრანტებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რათა 

შესაძლებელი გახდეს ახალგაზრდა მიგრანტებისატვის რეალიზაცია ახალ ქვეყანაში.  

მულტიკულტურული გარემო ქმნის თავისებურებას, რომელიც სხვადასხვა პოზიციიდან 

განხსვავებულ აღქმასა და შეფასებას მოითხოვს. სწორედ მულტიკულტურულ წიაღშია 

შესაძლებელი მსოფლიო სურათის სათანადოდ წარმოდგენა. თანამედროვე 

საგანმანათლებლო მიდგომები გულისხმობს კულტურათშორისი სწავლების გამოყენებას 

ახალ ანალიტიკურ პროგრამებში, ასევე, შესაბამისი საგანმანათლებლო სასწავლო და 

სამეცნიერო მასალების შექმნას. 

საკვანძო სიტყვები: მიგრაცია, მულტილინგვური განათლება, ენობრივი კომპეტენციები 

 

ენა კულტურული ფენომენია, 

რომელიც მოიცავს მთელ რიგ 

კულტურულ და ისტორიულ ასოციაციებს. 

ზოგ შემთხვევაში, ცალკეული სიტყვებიც 

კი, კონტექსტის გარეშე, გამოხატავს 

ცნებებს, რომლებსაც არქეტიპული 
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კულუტურული და სტერეოტიპული 

მნიშვნელობა გააჩნია. ხოლო ტექსტები, 

რომლებიც შექმნილია ამა თუ იმ 

კულტურაში, ამა თუ იმ ენაზე, სავსეა 

ეთნოკულტურული და ეთნოლინ-

გვისტური მასალით (რეალობებით, 

სიმბოლოებით, ალუზიებით, იდიომებით, 

მეტაფორებით, ანდაზებით, გამოთქმებით, 

სიტყვათშეთანხმებებით, ფრთიანი გამონა-

თქვამებითა და ა. შ.). ყოველი ტექსტი 

შეიცავს არსებული მასალის შეფასებას, 

გარკვეულ იდეოლოგემებსა და 

მითოლოგემებს. ტექსტის გავლით კი 

აზრები და მიმართებები ილექება 

ცნობიერებაში, შესაბამისად, ტექსტი 

გარკვეულ გავლენას ახდენს ინდივიდის 

არქეტიპებისა და სტერეოტიპების, 

საზოგადოდ, კონცეპტუალური ხედვის 

ჩამოყალიბებაში. ენაში მოიაზრება ხალხის 

კოლექტიური გამოცდილება. ენა 

ნაციონალური მსოფლმხედველობის 

გამოხატულებაა. ამავდროულად, იმ 

შემთხვევაში, თუ უცხოენოვანი და უცხო 

კულტურის მატარებელი ენობრივი მასალა 

ინტენსიური მოხმარების საგანია, 

სრულიად მოსალოდნელია, რომ მან 

გამოაძევოს მშობლიური ენის კონცეპტები. 

მიგრაცია, როგორც ადამიანის 

გადაადგილება ან გადასახლება 

სხვადასხვა ვადით, განსაკუთრებით 

აქტუალური გახდა მეოცე და ოცდამეერთე 

საუკუნეებში. მიგრაციის ხასიათი და 

ინტენსივობა განსხვავებულია ეპოქებისა 

და ქვეყნების მიხედვით. მიგრაცია, ანუ 

მოსახხლეობის გადაადგილება სახელმწი-

ფოებს შორის საგრძნობლად ცვლის 

განსახლების საერთო სურათს და 

ცალკეული ქვეყნების დემოგრაფიულ, 

სოციალურ და რასობრივ-ეთნიკურ 

სტრუქტურას. 

საცხოვრებელი ადგილის დროებით 

ან სამუდამოდ შეცვლას ყოველთვის აქვს 

გარკვეული მიზეზი. ხშირ შემთხვევაში ეს 

არის ეკოლოგიური კატასტროფები, 

პოლიტიკური მოტივები, სოციალური 

მიზეზები. განასხვავებენ ინდივიდუალურ 

და კოლექტიურ მიგრაციას.  

ინგლისელი მეცნიერი ე. გ. 

რავენშტაინი (1834–1913) ერთ-ერთი 

პირველია, რომელსაც ეკუთვნის მიგრა-

ციის შესახებ ვრცელი კვლევა  (1885 წ.). 
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რავენშტაინმა შეისწავლა მიგრაციული 

პროცესები დიდ ბრიტანეთსა და 

ჩრდილოეთ ამერიკაში და ჩამოაყალიბა 

თერთმეტი მიგრაციული კანონი, 

რომელსაც ეყრდნობა თანამედროვე 

მიგრაციული თეორიები (რავენშტაინი 

1977). რავენშტაინის გამოკვლევებში 

უმთავრესია შემდეგი დებულებები:  

 მიგრაცია უმეტეს შემთხ-

ვევაში ხდება მოკლე 

მანძილზე; 

 რამდენადაც დიდია ტერი-

ტორიული ცენტრი, მით 

უფრო მომხიბვლელი და 

საინტერესოა იგი მიგრა-

ციული თვალსაზრისით; 

 ქალაქების ზრდა სწორედ 

მიგრაციული პროცესების 

ტალღებთან არის დაკავ-

შირებული; 

 მიგრაციული მასშტაბები 

იზრდება ვაჭრობის მასშ-

ტაბების განვრცობასთან 

ერთად; 

 მიგრაციული პროცესები 

სატრანსპორტო კომუნიკა-

ციებთან არის დაკავშირე-

ბული; 

 მიგრაციის მიზეზებს შორის 

ყველაზე მთავარი არის 

ეკონომიკური საკითხები. 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციის ცნობით, 2010 წელს მიგრანტების 

რიცხვმა 214 მილიონ ადამიანს მიაღწია, 

რაც დედამიწის მაცხოვრებელთა 3.1%-ია. 

აღნიშნავენ იმასაც, რომ თუ მიგრაცია 

მსგავსი ტემპებით გაიზარდა, 2050 

წლისთვის 405 ადამიანს მიაღწევს 

(მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 

ინტერნეტ რესურსი).  

არსებობს მიგრაციის სხვადასხვა-

გვარი კლასიფიკაცია: 

მიგრაცია განსხვავებული  ტიპების 

მიხედვით (სეზონური მიგრაცია, მიგრაცია 

სოფლიდან ქალაქში, მიგრაცია ქალაქიდან 

სოფელში, ქანქარისებური მიგრაცია, 

ყოველდღიური მიგრაცია, სასაზღვრო ან 

ტრანზიტული მიგრაცია). 
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მიგრაცია ფორმების მიხედვით 

(ორგანიზებული მიგრაცია, არაორგა-

ნიზებული მიგრაცია) 

მიგრაცია მიზეზების მიხედვით 

(ეკონომიკური, სოციალური, კულტუ-

რული, პოლიტიკური, სამხედრო) 

მიგრაცია სტადიების მიხედვით 

(გადაწყვეტილების მიღება, ტერიტო-

რიული გადაადგილება, ადაპტაცია) 

შიდა მიგრაციის უმთავრეს მიზეზს 

სამუშაოს ძიება წარმოადგენს, რაც 

დაკავშირებულია შემდეგ ფაქტორებთან: 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, 

ცხოვრების შეცვლა და პირობების 

ამაღლება.  

მეოცე საუკუნის მიგრაციულ 

პროცესებს დიდწილად განსაზღვრავდა 

ომები, რაც იძულებით მიგრაციას იწვევდა 

ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა ერაყი, 

ბოსნია, ზიმბაბვე...). იძულებითი მიგრაცია 

დამახასიათებელია ავტორიტარული 

რეჟიმების შემთხვევაშიც. მაგალითად, 

საბჭოთა კავშირის არსებობის პირობებში 

მრავალი ინტელექტუალი ცდილობდა 

დასავლეთის ქვეყნებში მიგრირებას, 

აღნიშნული პროცესი განსაკუთრებით 

აქტიური გახდა საბჭოთა კავშირის 

დაშლის პირველ წლებში. 

 

მიგრაცია და განვითარება 

მიგრაციული პროცესები გარკვეულ 

გავლენას ახდენს ქვეყნებზე, რომლებიც 

მიგრანტების ყურადღების ცენტრში 

ხვდება. შესაძლებელია, მიგრაციამ 

გარკვეული პოზიტიური როლი ითამაშოს 

ქვეყნის განვითარებაში, თუმცა, იმავ-

დროულად, შესაძლებელია ეს იყოს 

ეკონომიკურად წამგებიანი მიგრანტების 

მიმღები ქვეყნისათვის - პირველ რიგში, 

ფულადი გზავნილების გამო, თუმცა უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ ინტელექტუალური 

მიგრანტების შემთხვევაში ხდება ე. წ. 

„ტვინის გადინება“, რაც, თავის მხრივ, 

წარმოშობს გარკვეულ სირთულეებს.  

 

მიგრაცია და განათლება 

განათლებას მიგრანტებისათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, 

რათა შესაძლებელი გახდეს ახალგაზრდა 

მიგრანტებისატვის რეალიზაცია ახალ 

ქვეყანაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ადგილობრივი ენის შესწავლა და 
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გარკვეული ცოდნის მიცემა მიგრანტე-

ბისათვის აუცილებელია მთელი 

ცხოვრების განმავლობაში. ამასთან, 

სახელმწიფო ენის შესწავლა ეხმარება 

მიგრანტს კულტურულ ინტეგრაციაში, 

მშობლიურ გარემოსა და ახალ 

საზოგადოებას შორის ენა გარკვეული 

ხიდის როლსაც თამაშობს.  

ОЭСР PISA 2006 წლის მონაცემებით, 

მიგრაციის თვალსაზრისით აქტიურ 

ქვეყნებში, ავსტრალიაში, კანადასა და 

ახალ ზელანდიაში მოსწავლე მიგრანტები 

ისევე კარგად უმკლავდებიან დავალებებს, 

როგორც იმ ქვეყანაში დაბადებულები. 

სხვა ქვეყნებს შორის, ავსტრიაში, 

ბელგიაში, დანიაში, საფრანგეთში, 

გერმანიაში, ნიდერლანდებსა და 

შვედეთში მიგრანტი ბავშვების 

უმრავლესობა უკეთესად სწავლობს, 

ვიდრე ქვეყანაში დაბადებული ბავშვები. 

მიგრანტი ბავშვების მაღალი 

აკადემიური მოსწრება იმაზე მიუთითებს, 

რომ ქვეყანაში არსებობს სწორი 

საგანმანათლებლო პოლიტიკა მიგრან-

ტებისათვის. 

მულტიკულტურული განათლება 

მულტიკულტურული განათლება 

რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტთან არის 

კავშირში. პირველ რიგში, ეს არის 

ეროვნებათშორისი, ანუ მულტი-

ნაციონალური გარემო. ამასთან, 

იგულისხმება, რომ სავსებით 

შესაძლებელია, მულტიკულტურული 

სივრცე მოიცავდეს მრავალენოვან 

გარემოს. აქ იგულისხმება რელიგიური 

მრავალფეროვნებაც, თუმცა შესაძლე-

ბელია, მულტიკულტურული გარემო იყოს 

ერთ ენაზე მოლაპარაკე სხვადასხვა 

კულტურული სივრცის შემადგენელი. 

მაგალითად, ინგლისურენოვანი გარემო 

ბრიტანული და ამერიკული კულტუ-

რებით და სხვა. მულტიკულტურალიზმზე 

მსჯელობისას გამოთქმული საყოველ-

თაოდ მიღებული აზრი გამოიხატება 

იმაში, რომ თანამედროვე საზოგადოება 

უფრო და უფრო მრავალკულტურული 

ხდება. თუმცა, სინამდვილეში თვით ამ 

დისკუსიის წარმოშობის ფაქტი 

გამოწვეულია არა იმით, რომ წარსულში 

საზოგადოება ერთფეროვანი იყო,  არამედ 
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იმით, რომ მისი მრავალკულტურული 

ხასიათი თვალსაჩინო გახდა მიგრაციული 

პროცესებიდან და მსოფლიოში მოსახ-

ლეობის გადაადგილებიდან გამომდინარე. 

სკოლებში იღებენ ბავშვებს 

განსხვავებული ოჯახებიდან, რომლებიც 

საუბრობენ სხვადასხვა ენაზე, ბავშვებს 

გააჩნიათ სხვადასხვა ურთიერთობითი, 

ემოციური და საგანმანათლებლო 

მოთხოვნილებები, სწავლის გარკვეული 

ტემპის მქონე ბავშვებს, განსხვავებული 

უნარებით ან განსხვავებული 

კულტურული გამოცდილებით (რელიგია, 

ტრადიციები, ფასეულობები და ა.შ.). 

ამრიგად, ცნება „მრავალკულტურულობა“ 

გულისხმობს ურთიერთშეხებას ადამიანის 

საკუთარ კულტურასა და მისი გარემოცვის 

კულტურას შორის; ეს კულტურები 

გარკვეულწილად განსხვავდება ერთმა-

ნეთისგან „ერთგვაროვანი“ ეროვნული 

ჯგუფის ფარგლებშიც კი, მაგრამ 

თანაარსებობენ უნივერსალურ ფინანსურ 

და ტექნოლოგიურ საზოგადოებაში. 

ოჯახში, თანატოლთა წრეში, სკოლაში 

ბავშვები ერთმანეთს არ ჰგვანან, თუმცა 

ამჟღავნებენ საკუთარ ხასიათს სხვადასხვა 

ფორმით, წარმოაჩენენ რა ამ სახით 

საკუთარ ინდივიდუალობას. განათლების 

სფეროში მეტწილად სკოლებს უწევთ 

მრავალ საკითხთან შეხება, არა 

ინდივიდუალობის მიზეზით, როგორც 

ასეთის, არამედ მისი გამოვლინების 

სხვადასხვა ფორმის ურთიერთშეხებისა და 

სკოლებისა და საზოგადოების მიერ 

წამოყენებული საგანმანათლებლო მოთ-

ხოვნების გამო. ეს საკითხები ეხება 

სწავლების ყველაზე ეფექტური ფორმების 

ძიებას ისეთ კლასში, რომელშიც ბავშვების 

უმეტესობა უცხო ენებზე საუბრობს, ან 

იმას, თუ როგორ უნდა იქნას გამოძებნილი 

წონასწორობა ცოდნის შემოწმების 

საგამოცდო ფორმაზე დამყარებული 

სისტემის მოთხოვნებს, სწავლის 

ანალიტიკური პროგრამის შინაარსსა და 

მოსწავლეთა რეალურ საჭიროებებს შორის.  

საზოგადოება შედგება განსხვა-

ვებულთა ერთობლიობისაგან, ეს შეიძლება 

იყოს განსხვავებული კანის ფერი, 

რელიგია, პოლიტიკური შეხედულებები 

და სხვა, თუმცა ეს ყველაფერი 

საზოგადოების შემადგენელი ინდივი-

დებისა და ინდივიდუალური ჯგუფების 
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განუმეორებლობასა და განსხვავებულობას 

წარმოაჩენს. თანამედროვე მულტიკულ-

ტურული განათლების სტანდარტი 

ეფუძნება მრავალფეროვნების ურთიერთ-

პატივისცემას, კულტურათშორის აღზ-

რდას, რაც ქმნის მსოფლიო ღირე-

ბულებების შეცნობას.  

მულტიკულტურული გარემო ქმნის 

თავისებურებას, რომელიც სხვადასხვა 

პოზიციიდან განხსვავებულ აღქმასა და 

შეფასებას მოითხოვს. მულტიკულ-

ტურული გარემო, როგორც სუბსტანცია 

მუდმივად განახლებადი და ცვლადია, რაც 

კიდევ უფრო აფერხებს მის 

ერთმნიშვნელოვან აღქმასა და შეფასებას, 

თუმცა, სწორედ მულტიკულტურულ 

წიაღშია შესაძლებელი მსოფლიო სურათის 

სათანადოდ წარმოდგენა. მულტიკულ-

ტურულ ფილოსოფიას საფუძვლად უდევს 

საერთო ღირებულებები და მსგავსებები. 

ასეთ დროს ინდივიდი თავს არ გრძნობს 

იზოლირებულად, განყენებულად.  

მულტიკულტურული განათლება 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტის 

ერთობლიობას წარმოადგენს: სკოლამ-

დელი განათლება, სასკოლო განათლება, 

დამატებითი სასკოლო განათლება, 

მასწავლებელთა სპეციალური განათლება 

(მულტიკულტურალიზმი _ კულტურათ-

შორისი სწავლება), მასწავლებელთა 

მომზადება სახელმწიფო ენის / მეორე ენის 

სისტემური ცოდნის განხრით, უმაღლესი 

განათლება, მიგრანტი მოსწავლეების 

მოთხოვნილებების შესახებ მონაცემების 

შეკრება და ანალიზი, არამიგრანტი 

მოსწავლეების მოთხოვნილებების შესახებ 

მონაცემების შეკრება და ანალიზი 

კულტურათაშორისი სწავლების შესახებ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მულტიკულ-

ტურული სწავლება მნიშვნელოვანია არა 

მხოლოდ მიგრანტების, უცხოენოვანი 

მოსწავლეებისათვის, არამედ  არამიგრან-

ტებისათვისაც. შესაბამისად, თანამედროვე 

საგანმანათლებლო მიდგომები გული-

სხმობს კულტურათშორისი სწავლების 

გამოყენებას ახალ ანალიტიკურ პროგ-

რამებში, ასევე, შესაბამისი საგანმანათ-

ლებლო სასწავლო და სამეცნიერო 

მასალების შექმნას.  
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