
 
 

 
 
 
 
 
 

Իրինե Գեդևանիշվիլի 
Նանա Բուրջաձե-Միխանաշվիլի   

Նինոծմինդայի շրջանի Գանձայի Շոթա Ռուսթավելու անվան   
#N2 հանրային դպրոցի վրացերենի, որպես երկրորդ լեզվի և երկլեզու ուսուցման 
մանկավարժներ   
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Մեր դպրոցը   (Նինոծմինդայի շրջանի 
Գանձա գյուղի Շոթա Ռուսթավելու 
անվան  #N2 հանրային դպրոցը, 
տնօրեն` Սարգիս Դուրգարյան) 
երկլեզու փորձարկային ուսուցման մեջ 
ընդգրկվել է  2010-2011 ուսումնական 
տարում: Անցել ենք վարժանքներ, 
տարրական դասարանների հետ 
մեկտեղ երկլեզու ուսուցման համար   
XII դասարանն էլ ենք ընտրել 
աշխարհագրությունից   (մանկավարժ` 
Գաբրիլ Ղազարյան): 

Ոչ վրացալեզու դպրոցում 
աշխատելու ոչ այնքան երկար 
ժամանակվա փորձը համոզել է մեզ, 
որ վրացերենի, որպես երկրորդ լեզվի 
ուսումնասիրման միջոց է ոչ միայն 
վրացերենի, որպես առանձին առարկայի 
ուսուցումը, այլև նրա`  որպես այլ 
առարկայի ուսուցման լեզու կիրառելը:   

Վրաստանում ապրող բոլոր 
ազգությունների մարդկանց մոտ, նախ և 
առաջ, պետք է զարգանա Վրաստանի 
քաղաքացիության զգացումը, և դա պետք  
է տեղի ունենա դպրոցում: Բոլոր 
աշակերտների մոտ պետք է առաջանա   
ցանկություն, որ գիտենա այն երկրի 
աշխարհագրությունը, պատմությունը, 
գրականությունը, մշակույթը և 

ավանդույթները, որում ապրում է և 
սովորում ..         

Լեզվի յուրացման հետ մեկտեղ 
կարևոր է աշակերտների մեջ բարձրացնել   
ինտերմշակութային գիտակցությունը: 
Այդ պատճառով լեզվին և մշակույթին   
համաժամանակյա ծանոթացումը 
առավելապես արդյունավետ է:   

Մեզ մոտ` գյուղում, վրացերենը, 
որպես երկրորդ լեզու, չի ուսուցվում 
համայնքի միջոցով, քանի որ գյուղը 
հայերով է բնակեցված, այստեղ չի 
ապրում ոչ մի վրացական ընտանիք:  
Դպրոցը կարևորագույն միջոցներից մեկն 
է վրաց լեզու սովորելու համար:    
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Ինչպես հայտնի է, գոյություն չունի 
որևէ կաղապար կամ դեղատոմս, որի 
համաձայն տեղի կունենա  երկլեզու 
կրթական ծրագրի 
համապատասխանեցում տեղի 
անհրաժեշտություններին: Այդ 
պատճառով որոշել ենք դասերն 
անցկացնել աշակերտների` լեզվի 
տիրապետման համապատասխան: 
Պարզեցինք, թե որ լեզուն (վրացերենը թե 
հայերենը) կիրառեինք  հրահանգներ 
տալու, դասարանը կառավարելու, 
հարցեր առաջադրելու թե կենցաղային 
թեմաներով խոսելու ժամանակ:   

Դասերին լեզվի ընտրությունը տեղի 
ունեցավ աշակերտների հետ 
համաձայնեցմամբ: Ընտրել ենք 
տրանսլեզվային մեթոդը` կարդալը և 
լսելն իրականացվում էր մի մեթոդով, իսկ 
խոսելը և գրելը` երկրորդ լեզվով: 
Ուսուցման գործընթացում   լեզուների 
(վրացերենի և հայերենի) 
գործառույթները հաճախ փոխվում էին: 
Այս մեթոդը նպաստում էր առարկայի 
ավելի խորը և լրիվ իմաստավորմանը և 
օգնում էր աշակերտներին զարգացնել 
լեզվական կարողությունները, լեզվական 
իրազեկությունը իրենց համար ավելի 
«թույլ» լեզվից` վրացերենից:    

Քանի որ լեզվի յուրացումն ավելի 
հեշտությամբ է տեղ ունենում կենսական 
իրավիճակներում, քան դասասենյակում, 
այդ պատճառով կազմակերպեցինք 
արշավ դեպի Փոկա: Երեխաները 
ճանապարհին դիտում էին գետերը, 
առվակները, դաշտերը, լեռները և 
բլուրները, տեղ-տեղ նաև թփուտները և   
ծառերը և աշակերտների և ուսուցիչների 
հետ զրույցներում հարստացնում ոչ 
միայն առարկայի իմացությունը, այլև 
վրացերենի բառապաշարը: Հայր Անտոնը 
վրաց և հայոց լեզուներով նրանց հետ 
խոսեց Սբ. Նունեի, Հռիփսիմեի և 
Գայանեի մասին:       

Հետաքրքիր էր նաև դասերի 
ժամանակ հարց-պատասխանի 
կազմակերպումը գյուղի բժշկուհի Հասմիկ 
Աբգարյանի հետ, որն ավարտել է 
Թբիլիսիի բժշկական ինստիտուտը և, 
հայերենի հետ մեկտեղ, ազատ խոսում է 
վրացերեն: Այս միջոցառմանն 
ակտիվորեն ընդգրկվել էին նաև ծնողները 
և դպրոցի հայալեզու մանկավարժները:     

Բարեկամացել ենք Թբիլիսիի թիվ 
104 հայկական դպրոցի հետ: 
Փոխանակման ծրագրով, թբիլիսցի 
աշակերտները մեկ շաբաթ ապրեցին 
գյուղում` մեր աշակերտների 
ընտանիքներում, այնուհետև մեր 
աշակերտները հյուրընկալվեցին 
թբիլիսցի հասակակիցների կողմից: Սա, 
իհարկե, նպաստեց աշակերտների մեջ 
երկլեզվության զարգացմանը:   

Ամբողջ տարվա ընթացքում 
գնահատումն իրականացվում  էր 
բազմաթիվ չափանիշների վրա 
հիմնվելով` թեստավորումով, 
ստուգողական թերթիկներով, զրույցով, 
ուսումնական գործընթացում աշակերտի 
դիտարկմամբ: Ստուգվում էին ինչպես 
լսելու և հասկանալու, այնպես էլ խոսելու 
և գրելու կարողությունները:   

Ինչպես նշում են մասնագետները, 
հաջողության չափումը բավականին բարդ 
գործընթաց է: Դրա համար մենք 
ընտրեցինք «բաց» ամփոփիչ դասը 
«Վրաստան» թեմայով և գործնական լեզու 
ընտրեցինք վրացերենը: Դասի 
պատրաստման ընթացքում 
նախատեսեցինք դասային նյութերը և 
հանձնարարությունները լեզվի 
տիրապետման կոնկրետ աստիճանին 
համապատասխան, ճշտեցինք դասի 
կառուցվածքը և բովանդակությունը, 
ընտրեցինք համապատասխան 
արտադասարանական ընթերցման 
տեքստեր     (Վրաստանի մանկական 
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քարտեզագիրք, «Էլֆի» 
հրատարակչություն): 

Դասարանը (23 աշակերտ) 

բաժանեցինք 5 խմբի և, ըստ ցանկության, 
բաժանեցինք թեմաներ` տանն 
աշխատելու համար` Վրաստանի դիրքը, 
բնակչությունը, դավանանքը, ռելիեֆը, 
ծովերը, գետերը, կլիման, լճեերը, 
սառցագագաթները: Խմբերին 
հանձնարարվեց ընտրել անվանումներ, 
թեմայի հետ կապված ընտրել 
համապատասխան առասպել կամ զրույց, 
օրինակ` խմբերից մեկն իրեն անվանում 
ընտրեց «Փարվանա», գտավ լեգենդ 
Փարվանա լճի մասին և Հովհաննես 
Թումանյանի «Փարվանա» պոեմը, մյուս 
խումբը, որի անվանումն էր «Քրիստոնյա», 
անգիր արտասանեց Աննա Կալանդաձեի 
բանաստեղծությունը` «Գալիս էր Նինոն 
լեռներով», իսկ բոլորը միասին 
կատարեցին «Քամին օրոր է երգում» երգը, 
որը հատուկ այս դասի համար էինք 
սովորել:      

Հանձնարարություններն էլ այնպես 
էինք կազմել, որ հնարավորություն 
ունեինք շեշտադրությունն անել 
աշակերտների միջև ինտերակցիայի, այլ 
ոչ թե` աշակերտի և ուսուցչի միջև 
հաղորդակցության վրա: Աշխատեցինք 
երկար ժամանակ տրամադրել 
աշակերտների խոսողական 
ակտիվությանը ոչ միայն կապակցված 
խոսքի, այլև միմյանց հարցեր 
առաջադրելու միջոցով: Նախատեսեցինք 
աշակերտների տարիքային 
առանձնահատկությունները, ինչը 
ենթադրում է նաև հոգեբանական և 
մտավոր առանձնահատկություններ: 
Դասի վերջում նրանցից յուրաքանչյուրին 
բաժանեցինք փոքր ծավալի տեքստեր, 

որով մեկ անգամ ևս  գնահատվեց 
նրանցից յուրաքանչյուրի գիտելիքը: 
Աշակերտներն արտահայտեցին կարծիք 
անցկացված դասի և երկլեզու ուսուցման 
մասին:   

Կարծում ենք, որ դասը կայացավ, 
մեթոդն էլ արդարացրեց … Մեր դպրոցի   
X-XI  և այլ դպրոցների  XII 

դասարանցիների հետ հանդիպման 
ժամանակ երևաց երկլեզու կրթության 
արդյունավետությունը: Երկլեզու 
դասարանի աշակերտները Վրաստանի 
մասին վրաց լեզվով ավելի լավ գիտելիք 
դրսևորեցին, քան ոչ երկլեզվային 
դասարանի աշակերտները:   

Այլ առարկաների ուսուցիչները ևս 
այսպիսի դաս անցկացնելու ցանկություն 
հայտնեցին` Վրաստանի և Հայաստանի 
պատմության մեջ նշանակալի 
դարաշրջանների և հանրահայտ 
անհատների,   վրաց և հայ գրողների, 
անվանի մարդկանց մասին: Այս ամենը 
կնպաստի ոչ միայն լեզվի ուսուցմանը, 
այլև աշակերտների մտավոր 
զարգացմանը և նրանց մեջ 
քաղաքացիական գիտակցության 
բարձրացմանը, նրան, որ Վրաստանն 
իրենց հայրենինքն է նաև, վրացերենը` 
իրենց երկրորդ լեզուն, և նրանց  անչափ 
անհրաժեշտ է սիրել այս երկիրը և 
տիրապետել պետական լեզվին:     
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BILINGUAL EDUCATION – ONE OF THE WAYS FOR GEORGIAN LAN-

GUAGE LEARNING 
 

ABSTRACT 
 

The Article describes the bilingual lesson  in geography of Gandza public school in  Ninotsminda region, as 
well as evolution and results, which are received after the  use of translanguage  methods at the end of the 
year.  
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