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İkidilli təhsil – Gürcü dilinin tədrisinin vasitələrindən biri    
 
Məktəbimiz  (Ninotsminda rayonunun 

Qanzani Şota Rustaveli adına 2 saylı  ictimai 
məktəbi, direktor – Sarkis Durqaryan) ikidilli 
tədrisin pilotlaşdırılmasına 2010-2011-ci dərs 
ilində qoşuldu. Treninqlər keçdik və ibtidai 
siniflə yanaşı coğrafiya fənnində ikidilli sinif 
kimi XII sinfi də seçdik (müəllim – Qabriel 
Kazaryan). 

Qeyri-gürcüdilli məktəbdə heç də uzun ol-
mayan iş təcrübəmiz bizi əmin etdi ki, ikinci 
dil kimi gürcü dilinin tədrisi nəinki gürcü 
dilinin ayrıca götürülmüş fənn kimi 
tədrisində, eləcə də onun digər fənlərin tədris 
dili kimi istifadəsində ən yaxşı vasitədir.  

Gürcüstanda yaşayan hər bir millətin 
nümayəndəsinin, ilk öncə, Gürcüstan 
vətəndaşlığı hissi inkişaf etdirilməli və bu 
inkişaf məktəbdə baş verməlidir. Hər bir şagirddə 
istək yaranmalıdır ki, yaşadığı və təhsil aldığı 
ölkənin ədəbiyyatını, mədəniyyətini və onun 
ənənələrini bilsin…. 

Dilin mənimsənilməsi ilə yanaşı, şagirdlər 
arasında intermədəni məlumatın artırılması da 
əhəmiyyətlidir. Çünki dil və mədəniyyət 
ayrılmazdırlar. Bunun üçün də dil və mədəniyyətlə 
sinxron paylaşma maksimal olaraq səmərəlidir.  

Bizdə, kəndimizdə ikinci dil kimi gürcü 
dili mövzu vasitəsilə öyrənilmir, çünki kənddə 
yalnız ermənilər məskunlaşıblar və burada heç bir 
gürcü ailəsi yaşamır. Məktəb gürcü dilinin 
öyrənilməsi üçün ən mühüm resurslardan biridir.   

Məlum olduğu kimi, ikidilli təhsil 
proqramının yerli ehtiyaclarını uyğunlaşdırmağa 
heç bir şablon və ya resept yoxdur. Bunun üçün 
də dərsləri şagirdlərin gürcü dili biliklərinə 
müvafiq olaraq keçirməyi qərara aldıq. 

Müəyyənləşdirdik ki, hər hansı bir dildən (gürcü 
və ya erməni)  təlimatları vermək, sinfi idarə 
etmək üçün, sual verdikdə,  dərs tapşırıqlarını və 
ya məişət mövzuları barədə söhbət etdikdə 
istifadə edək. 

Dərsdə dil seçimi şagirdlərlə razılıq 
əsasında baş verdi. Transdillilik metodunu 
seçdik: oxu və dinləmə bir dildə həyata 
keçirilirdi, danışıq və yazı – ikinci dildə. Tədris 
prosesində dillərin (gürcü və erməni) funksyaları 
tez-tez dəyişirdi. Bu metod fənnin daha dərindən 
və tam anlanılmasına imkan verir və şagirdlərə dil 
bacarıqlarını, onlar üçün çox “zəif” olan dildə - 
gürcü dilində dil səriştələrini inkişaf etdirməkdə 
yardım edirdi. 

Dil sinif otaqlarında deyil, məişət 
şərtlərində daha asanlıqla mənimsənildiyinə görə, 
Fokaya yürüşlər təşkil etdik. Şagirdlər yol 
boyunca çaylara, bulaqlara, çəmənlərə, dağlara və 
təpələrə, güllərə,  ora-bura – kollara və ağaclara 
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baxırdılar və müəllimlə və yoldaşları ilə söhbətdə 
nəinki fənn üzrə biliklərini, eləcə də gürcü dili 
leksikasını da zənginləşdirirdilər. Anton Ata 
gürcü və erməni dillərində Müqəddəs Nino, 
Rifsimes və Qayanez haqqında danışırdı. 

Eləcə də dərsdə kənd həkimi Asmik 
Abqaryanla sual-cavabın təşkili də maraqlı idi. 
Asmik həkim Tbilisi Tibb İnstitutunu bitirib və 
erməni dili ilə yanaşı gürcü dilində də sərbəst 
danışır. Bu tədbirdə valideynlər və məktəbin 
ermənidilli müəllimləri də fəal iştirak edirdilər. 

Tbilisi 104 saylı erməni məktəbi ilə 
dostlaşdıq. Mübadilə proqramı ilə tbilisili 
şagirdlər bir həftə ərzində kənddə qaldılar, 
şagirdlərimizin ailələrinə qonaq oldular, sonra isə 
şagirdlərimiz tbilisili həmyaşıdlarının qonaqları 
oldular. Əlbəttə ki, bütün bunlar  şagirdlər 
arasında ikidilliliyin inkişafına dəstək verir.  

İl ərzində qiymətləndirmə bir çox 
meyarlara əsaslanaraq həyata keçirilirdi: testlərlə, 
yoxlama vərəqləri ilə, söhbətlə, dərs prosesində 
şagirdləri müşahidə etməklə. Həm dinləmə və 
anlama, eləcə də nitq və yazı bacarıqları 
yoxlanılırdı.  

Mütəxəssislərin qeyd etdikləri kimi, 
nailiyyəti ölçmək kifayət qədər mürəkkəb bir 
prosesdir. Bunun üçün biz “Gürcüstan” mövzusu 
üzrə yekunlaşdırıcı dərsi və yazı-oxu dili olaraq 
gürcü dilini seçdik. Dərsin hazırlığı müddətində 
dərs materialını və tapşırıqları dil bilgisi 
səviyyəsinin konkret səviyyəsinə uyğun olaraq 
nəzərə aldıq, dərsin strukturunu və məzmununu 
dəqiqləşdirdik, müvafiq sinifdənxaric oxu 
mətnlərini seçdik (Uşaqlar üçün Gürcüstan atlası, 
“Elf” nəşriyyatı). 

Sinfi (23 şagird) 5 qruplara ayırdıq və evdə 
işləmək üçün könüllü mövzuları böldük: 
Gürcüstanın yerləşdiyi yeri, əhalini, dini, relyefi, 
dənizləri, çayları, iqlimi, gölləri, buzlaqları. 
Qruplara öz adlarını seçmək, mövzu ilə əlaqədar 

müvafiq rəvayət və ya əfsanəni axtarmaq 
tapşırıldı. Məsələn, qruplardan biri “Pərvanə” 
adını, Pərvanə gölü haqqında əfsanəni və Ovanes 
Tumanyanın “Pərvanə” poemasını seçdi, 
“Kristiani” adlı digər qrup Ana Kalandadzenin 
şeirini – “Nino dağlarla gəlirdi” oxudu, hamı isə 
birlikdə xüsusi olaraq bu dərs üçün öyrəndiyimiz 
“Külək layla çalır” mahnısını ifa etdi. 

Tapşırıqları da elə tərtib etdik ki,  müəllim 
və şagird arasında kommunikasiyanı deyil,  
şagirdlər arasında interaksiyanı vurğulamaq 
imkanımız olsun. Şagirdlərin nəinki ardıcıl, eləcə 
də bir-birləri arasında sual vermə vasitəsilə nitq 
fəallıqlarına çox vaxt ayrılmasına çalışdıq. 
Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə aldıq. Bu, 
onların psixoloji və intellektual 
özünəməxsusluqlarını nəzərə alır. Dərsin sonunda 
fərdi olaraq kiçik ölçülü testlər payladıq və 
bununla bir də onlardan hər birinin biliyi 
yoxlanıldı. Şagirdlər keçilən dərs və ikidilli təhsil 
haqqında öz fikirlərini bildirdilər. 

Düşünürük ki, dərsimiz baş tutdu, metod da 
özünü doğrultdu... Məktəbimizin X-XI və başqa 
məktəblərin XII sinif şagirdləri ilə görüş zamanı 
ikidilli təhsilin effektivliyi vurğulandı. Gürcü dili 
dərsində ikidilli sinif şagirdləri qeyri-ikidilli sinif 
şagirdlərindən fərqli olaraq Gürcüstan haqqında 
çox yaxşı bilik nümayiş etdirdilər.  

Digər fənn müəllimləri də Gürcüstan və 
Ermənistan tarixində əhəmiyyətli dövr və böyük 
şəxsiyyətlər, gürcü və erməni yazıçıları, görkəmli 
şəxsiyyətlər haqqında belə bir dərsləri keçirmək 
istəklərini bildirdilər. Bütün bunlar nəinki dilin 
tədrisinə, eləcə də şagirdlərin intellektual 
inkişafına dəstək verir və onlar arasında 
vətəndaşlıq hissini artırır ki, Gürcüstan onların da 
vətənidir, gürcü dili isə onların ikinci dilləridir və 
onlar üçün olduqca əhəmiyyətlidir ki, bu ölkəni 
sevsinlər və dövlət dilini bilsinlər.  
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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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