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შალვა ტაბატაძე  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

Bბილინგვიზმის დადებითი ეფექტი კოგნიტური განვითარებისა და 

ენის ათვისებისთვის 
 

აბსტრაქტი 

 

ბილინგვური განათლება და ბილინგვიზმი საკამათო თემებად რჩება როგორც 

სამეცნიერო წრეებში, ასევე საზოგადოებაში. წინამდებარე სტატიის მიზანია, 

წარმოადგინოს იმ კვლევების შედეგები, რომლებიც ხაზს უსვამენ ბილინგვიზმის 

უპირატესობებს კოგნიტური ცნობიერების განვითარებისა და ენის ათვისების 

პროცესში.  

სტატიის შესავალი ნაწილი მიმოიხილავს ბილინგვიზმთან დაკავშირებულ 

სხვადასხვა შეხედულებას. სტატიის მეორე ნაწილში აღწერილია კვლევები 

ბილინგვიზმის კოგნიტური უპირატესობების შესახებ, სტატიის მესამე ნაწილში 

მიმოვიხილავთ კვლევებს, რომლებიც ადასტურებენ ბილინგვიზმის დადებით 

გავლენას ენის ათვისებაზე. დასკვნის სახით, სტატიაში წარმოდგენილია მოსაზრება, 

რომ ბილინგვიზმის კოგნიტური, აკადემიური და სოციალური უპირატესობების 

გამოსაყენებლად მნიშვნელოვანია, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა 

შეიმუშაონ და განახორციელონ ბილინგვური განათლების ეფექტური პროგრამები, 

რათა მოხდეს ბილინგვიზმის უპირატესობების რეალიზება. 
 

შესავალი 

ბილინგვური / მულტილინგვური გა-

ნათლების შესახებ ჩატარებული 

კვლევების შედეგები ძირითადად 

პოზიტიურად აფასებენ ბილინგვური 

სწავლების ეფექტს ბავშვის ენობრივი 

თუ კოგნიტური განვითარებისთვის 

(ბეკერმანი, 2005). მიუხედავად კვლევე-

ბის ასეთი პოზიტიური შედეგებისა, ბი / 

მულტილინგვური განათლება რჩება 

ერთ-ერთ ყველაზე  უფრო  საკამათო 

თემად განათლების პოლიტიკაში 

(ბეკერმანი, 2005). 
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წინამდებარე სტატიაში წარმო-

გიდგენთ სხვადასხვა კვლევის შედეგებს, 

რომელთა მიხედვითაც ბილინგვიზმს 

პოზიტიური გავლენა აქვს კოგნიტური 

ცნობიერების განვითარებაზე და 

სხვადასხვა კოგნიტური პროცესზე 

პოზიტიურად მოქმედებს. Aამ სტატიის 

მიზანია, რომ მეტ-ნაკლებად 

დაამსხვრიოს ბილინგვიზმის 

უარყოფითი შედეგების შესახებ 

მოსაზრებები და წარმოადგინოს 

ვალიდურ კვლევებზე დაფუძნებული 

შედეგები კოგნიტური განვითარებისა თუ 

ენის ათვისების მიმართულებით. 

საზოგადოებაში არსებობს სხვადასხვა 

სტერეოტიპი ორენოვნებასთან დაკავში-

რებით: გავრცელებული მოსაზრების 

მიხედვით, ორ ენაზე სწავლა ვნებს 

ბავშვის ფსიქიკას და მისი ცოდნის 

დონეს აქვეითებს. ამ მოსაზრებას არა 

მხოლოდ არაპროფესიონალები გამოთ-

ქვამენ, არამედ მრავალი მეცნიერი 

ევროპასა და ამერიკაშიც კი. მათ თავის 

დროზე ინტელექტის მაჩვენებლები 

შეადარეს მონოლინგვალ და ბილინგვალ 

ბავშვებს შორის და დაადგინეს, რომ 

ბილინგვალ ბავშვებს ინტელექტის 

მაჩვენებლები უფრო დაბალი აქვთ! 

გაკეთდა დასკვნა, რომ სწორედ 

ბილინგვიზმის ბრალია ინტელექტის 

დაბალი მაჩვენებლები. თუმცა, 

თანამედროვე სამყაროს მთავარი 

მახასიათებელი გლობალური კავშირების 

გაფართოებაა, ამიტომ წმინდად 

მონოლინგვური საზოგადოება 

თვითიზოლაციისთვისაა განწირული, 

რაც თვითგანადგურების ტოლფასია. 

სრულიად მონოლინგვური 

საზოგადოების პოვნა თითქმის 

შეუძლებელიც არის - ყოველ 

შემთხვევაში, განვითარებულ ან 

ცივილიზებულ ქვეყნებში მაინც... ამი-

ტომ დღეს ბილინგვიზმის შესწავლას 

მეტი ყურადღება ეთმობა; შესაბამისად, 

თანამედროვე კვლევების სიზუსტე 

უფრო მაღალია. კვლევებში გათვა-

ლისწინებულია ასევე ფსიქოლინ-

გვისტური და სოციოლინგვისტური 

ფაქტორები, მიღებულია მონაცემები, 

რომლებიც სწორედ წინამდებარე 

მოსაზრებების საპირისპიროს ადას-

ტურებს. შემდგომ თავებში აღვწერთ 

აღნიშნულ კვლევებსა და მათ შედეგებს. 

 

კვლევები ბილინგვიზმის კოგნიტური 

უპირატესობის შესახებ  

კვლევებმა ცხადყვეს ბილინგვალების 

გარკვეული კოგნიტური უპირატესობები 

მონოლინგვალებთან შედარებით. 

ბილინგვალებს აქვთ უფრო მეტი 
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ლექსიკური მარაგი ჯამობრივად ორ 

ენაში, ვიდრე მონოლინგვალებს. 

შესაძლებელია, ლექსიკური მარაგის 

მრავალფეროვნება განაპირობებდეს 

აზროვნების თავისუფლებას, 

მოქნილობას, შემოქმედებითობასა და 

ორიგინალობას. მაგალითად, დოილემ 

და მისმა კოლეგებმა (1978) დაადგინეს, 

რომ ბილინგვალები უფრო ადვილად 

ახერხებენ მოთხრობებისა და ამბების 

დაკავშირებას, ისევე, როგორც 

სხვადასხვა კონცეპტის მიგნებას, ვიდრე 

მონოლინგვალები (ბეიკერი, 2006). 

ლანკო–უორალმა (1972) შეისწავლა 

სიტყვის ჟღერადობისა და მისი 

მნიშვნელობის განცალკევების საკითხი 

30 აფრიკულ/ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე 

ბავშვის კვლევის შედეგად. კვლევაში 

ბილინგვალი და მონოლინგვალი 

ბავშვების შერჩევა მოხდა; შერჩევა 

დაეფუძნა ინტელექტუალური ტესტის 

შედეგებს, სქესის, ასაკის, კლასისა და 

სოციალური სტატუსის საერთო 

მახასიათებლებს. პირველი 

ექსპერიმენტის დროს ბავშვებს მიაწოდეს 

სამი სიტყვა: CAP (ქუდი), CAN (შეძლება), 

HAT (ქუდი) და ჰკითხეს, თუ რომელი 

სიტყვა იყო ერთმანეთის მსგავსი. 

ბავშვებმა, რომლებმაც უპასუხეს, რომ 

CAP (ქუდი) და CAN (შეძლება) იყო 

მსგავსი, დაეფუძნენ სიტყვის ბგერით 

მსგავსებას, ხოლო ვინც უპასუხა, რომ 

CAP (ქუდი) და HAT (ქუდი) იყო მსგავსი 

_ დაეფუძნენ სიტყვათა სემანტიკურ 

მსგავსებას (იდენტურობას). ლანკო–

უორელმა აღმოაჩინა, რომ შვიდი წლის 

ასაკიდან პასუხებში მონოლინგვალებსა 

და ბილინგვალებს შორის სხვაობა არ 

შეიმჩნეოდა, ხოლო 4 წლიდან 6 წლამდე 

ასაკის ბავშვებში ბილინგვალები 

ყურადღებას აქცევდნენ სიტყვის 

მნიშვნელობას, მონოლინგვალები კი _ 

სიტყვის ჟღერადობას... ამ აღმოჩენის 

შედეგად მკვლევარმა დაასკვნა, რომ 

ბილინგვალები `სემანტიკური განვი-

თარების ეტაპების თვალსაზრისით, ორი-

სამი წლით უსწრებენ მონოლინგვალებს~ 

(მითითებულია ბეიკერის (2006, გვ. 1398) 

მიხედვით). 

ექსპერიმენტის მეორე ნაწილში ლანკო 

უორელმა ბავშვებს სთხოვა, დაერქმიათ 

სახელები საგნებისთვის, მაგალითად, 

`ძროხისთვის~ დაეძახათ `ძაღლი~ და 

პირიქით _ `ძაღლისთვის~ _ `ძროხა~. 

ბილინგვალებმა გაცილებით მარტივად 

მოახერხეს, ხოლო მონოლინგვალებს 

გაუჭირდათ სახელების ჩანაცვლება; ანუ, 

ბილინგვალებისთვის სიტყვა და საგანი 

გამიჯნულია, რასაც ადგილი არ აქვს 

მონოლინგვალებში (ბეიკერი, 2006). 
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ამ მიმართულებით საინტერესოა 

აგრეთვე ბენ-ზეევის (1977ა, 1977ბ) 

კვლევის შედეგები. ბენ–ზეევმა შეი-

მუშავა სიმბოლოთა ჩანაცვლების ტესტი 

და მოსწავლეებს დაევალათ ერთი 

სიტყვის მეორით ჩანაცვლება წინა-

დადებაში. ბავშვებს უნდა გამოეყე-

ნებინათ `მაკარონი~ პირის ნაცვალ-

სახელის `მე~–ს ნაცვლად. მაგალითად, 

`მე მცხელას~ ნაცვლად ბავშვებს უნდა 

ეთქვათ `მაკარონი მცხელა~. ბენ–ზეევმა 

აღმოაჩინა, რომ ბილინგვალებმა შეძლეს 

წინადადების უკეთესად გამართვა, 

როგორც სიტყვის მნიშვნელობის, 

აგრეთვე წინადადების კონსტრუქციის 

თვალსაზრისით. ბენ–ზეევი ამერიკის 

შეერთებულ შტატებსა და ისრაელში 

მცხოვრები 5-დან 8 წლამდე ივრითისა 

და ინგლისურის მცოდნე ბილინ-

გვალებზე დაკვირვებით, მივიდა 

დასკვნამდე, რომ მონოლინგვალებთან 

შედარებით, მათ აქვთ უპირატესობა, 

რადგან აქვთ ორი ენობრივი სისტემა და 

იციან ორი ენის ენობრივი კონსტ-

რუქციები. შესაბამისად, ბილინგვალებს 

უფრო მოქნილი და ანალიტიკური 

ენობრივი უნარი გააჩნიათ (ბეიკერი, 

2006). 

ბილინგვიზმისა და კოგნიტური 

განვითარების ადრეული კვლევები 

აქცენტს აკეთებდნენ აზროვნების 

სტილსა (შემოქმედებითი და 

განსხვავებული) და ამ აზროვნების 

პროდუქტზე, ხოლო უკანასკნელი 

კვლევები უფრო მეტად ფოკუ-

სირებულია აზროვნების პროცესზე 

(ინფორმაციის პროცესირება, დამახსოვ-

რება, ენობრივი პროცესირება და ა.შ.) 

(მაგალითად, ბიალისტოკი, 2001, 

პავლენკო, 1999). აღსანიშნავია, რომ 

ყველა ამ კვლევის შედეგი არ არის 

`ბილინგვალთათვის სასარგებლო~ (ბია-

ლისტოკი, 2001). კერძოდ, ნიკ ელისმა 

(1992) და გეარმა და მისმა კოლეგებმა 

(1993) აღმოაჩინეს, რომ ბილინგვალები 

უფრო ნელა ახდენენ რიცხვების 

პროცესირებას. მართალია, ბილინგვა-

ლები შედარებით ნელა ახდენენ 

კალკულაციას მათთვის შედარებით 

ნაკლებად განვითარებულ ენაზე, თუმცა 

ისინი მონოლინგვალებს არ ჩამოუ-

ვარდებიან მათემატიკური პრობლემების 

გადაჭრასა და ამოცანების ამოხსნაში 

(ბიალისტოკი, 2001ა). მაკლეიმ  (2003) 

აღმოაჩინა, რომ ზრდასრული 

დაბალანსებული ბილინგვალები უფრო 

წარმატებით ხსნიან მათემატიკურ 

ფარდობით პრობლემებს, ვიდრე 

მონოლინგვალები, ხოლო კესლერმა და 

ქუინმა (1980, 1982) დაადგინეს, რომ 
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ბილინგვალებს უპირატესობა აქვთ 

მეცნიერული პრობლემების გადაჭრის 

თვალსაზრისით (ბეიკერი, 2006). 

Eუკანასკნელ წლებში დიდი 

ყურადღება ეთმობა ბილინგვალი 

ბავშვის კოგნიტური განვითარების  

კვლევას. ამ თვალსაზრისით 

საინტერესოა ელენ ბიალისტოკის 

კვლევები და ამ კვლევათა ანალიზი. 

ბიალისტოკმა (2007) გააანალიზა 

ბილინგვიზმის უპირატესობები კოგ-

ნიტური განვითარების თვალსაზრისით 

და 2 კატეგორიად დაყო:  

(ა) სტაბილური პროცესირება;  

(ბ) დაცულობა ტვინის აღსრულე-

ბითი პროცესირების შესუსტებისგან. 

 

(ა) სტაბილური პროცესირება 

ელენ ბიალისტოკს მოჰყავს რამდენიმე 

კვლევის ანალიზი, რომელიც 

ადასტურებს ბილინგვალთა 

უპირატესობას მონოლინგვალებთან 

შედარებით სტაბილური პროცესირების 

თვალსაზრისით. კვლევაში ბიალისტოკმა 

და მისმა კოლეგებმა გამოიყენეს 

„თვალის რეაგირების“ დავალება. ამ 

ექსპერიმენტში მონაწილეობდა 48 

მოზარდი, რომელთაგან ნახევარი - 

ბილინგვალი, ნახევარი კი 

მონოლინგვალი იყო. კვლევის 

ობიექტებს უნდა ეყურებინათ 

სხვადასხვა საგნისთვის და მოელვარე 

ფერის გამოჩენაზე მოეხდინათ მზერის 

სწრაფი ცვლილება. ამ დავალებით 

მკვლევარმა შეამოწმა პასუხების  

მყისიერი სისწრაფე და  სისხარტე. 

დავალების შესრულება დამყარებული 

იყო თვალის სისწრაფესა და მყისიერ 

რეაქციაზე. ამ შემთხვევაში, დავალების 

მონაწილე უყურებს ეკრანზე გამოსახულ 

გრაფიკულ გამოსახულებას და იმის 

მიხედვით, თუ რა ფერად განათდება 

თვალები - წითლად თუ მწვანედ - 

შესაბამის ოპერაციას ასრულებს. ეს 

დავალებაც თანდათან რთულდება და 

უფრო და უფრო მეტ მობილიზებას 

ითხოვს. ამ დავალებაშიც მონაწილეობდა 

48 ახალგაზრდა ზრდასრული, რომელთა 

ნახევარი იყო ბილინგვალი, ხოლო 

ნახევარი - მონოლინგვალი. ისევე, 

როგორც ,,საიმონის დავალებაში’’, 

ექსპერიმენტის შედეგები აქაც 

განსხვავებული აღმოჩნდა. 

ბილინგვალებმა უპირატესობა მოიპოვეს 

დავალების რთულ ნაწილში, სადაც, 

გამოსახულების მიხედვით, თვალის არა 

ერთ რომელიმე, არამედ ერთდროულად 

ორივე ფერზე იყო საჭირო 

კონცენტრირება. დავალების სხვა 

დონეზე შედეგები თანაბარი აღმოჩნდა. 
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 საინტერესოა ბიალისტოკის უფრო 

ადრინდელი კვლევებიც, მაგალითად, 

ბიალისტოკმა (1987) ჩაატარა 5-დან 9 

წლამდე ასაკის 120 ბავშვის კვლევა. 

კვლევის დროს ბავშვებს სთხოვეს, 

შეესწორებინათ წინადადება სინტაქსური 

თვალსაზრისით, შინაარსობრივი სიზუს-

ტის გაუთვალისწინებლად. წინადადე-

ბები შეიძლება ყოფილიყო შინაარსობ-

რივად სწორი, მაგრამ გრამატიკულად 

მცდარი, შინაარსობრივად და 

გრამატიკულად სწორი, შინაარსობ-

რივად არასწორი, მაგრამ გრამატი-

კულად სწორი და გრამატიკულად და 

შინაარსობრივად არასწორი. ინსტრუქ-

ციის შესაბამისად, ბავშვს ყურადღება 

უნდა მიექცია, რამდენად სწორად იყო 

შედგენილი წინადადება გრამატიკული 

თვალსაზრისით. ბიალისტოკმა (1987) 

დაადგინა, რომ ყველა ასაკის ბავშვებში 

ბილინგვალმა ბავშვებმა უფრო სწორი 

გრამატიკული კონსტრუქციები გამო-

იყენეს, ვიდრე მონოლინგვალებმა. 

ბიალისტოკმა აგრეთვე შეისწავლა ამ 

ბავშვებში სიტყვების პროცესირების და 

სიტყვიდან კონცეპტის შექმნის უნარის 

განსხვავებები მონოლინგვალებსა და 

ბილინგვალებს შორის.  მან დაადგინა, 

რომ ბილინგვალი ბავშვი უფრო მეტად 

წვდება სიტყვის აზრს, ვიდრე 

მონოლინგვალი. მკვლევარმა ბავშვებს 

დაავალა, განესაზღვრათ, თუ რამდენი 

სიტყვა იყო წინადადებაში. ბავშვებს 6–7 

წლის ასაკამდე, ანუ წერა-კითხვის 

სწავლამდე, უჭირთ წინადადებაში 

სიტყვების რაოდენობის განსაზღვრა. 

წინადადებაში სიტყვების რაოდენობის 

განსაზღვრის უნარი ორი ფაქტორითაა 

განპირობებული: (ა) სიტყვებს შორის 

არსებული ზღვრის დაფიქსირების 

უნარი და (ბ) წინადადების მნიშვ-

ნელობასა და სიტყვების მნიშვნელო-

ბების დაკავშირების უნარი. ბია-

ლისტოკმა (1987ბ) დაადგინა, რომ, თუ 

მონოლინგვალ ბავშვებს 7 წლის ასაკში 

აქვთ ეს უნარი, ბილინგვალებს 

გაცილებით ადრე უვითარდებათ ორი 

მიზეზის გამო: (1) სიტყვების იდენტობას 

უფრო ადვილად განსაზღვრავენ; (2) 

ადვილად ნახულობენ მეტყველების 

რელევანტურ ნაწილებს. ბილინგვალი 

ბავშვი უფრო ადვილად ახერხებს 

წინადადებიდან სიტყვების 

განცალკევებას, ფოკუსირებას ახდენს 

სიტყვათა მნიშვნელობაზე და შეუძლია 

ნაცნობი სიტყვების მორგება სხვადასხვა 

ობიექტისთვის (ბიალისტოკი, 1988). 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, 

რომ ბილინგვალებს არ აქვთ უკეთესი 

შედეგები ძალიან ფართო 
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მეტალინგვისტური ცნობიერების თვალ-

საზრისით, თუმცა, უპირატესობა ჩნდება, 

როცა საჭიროა ინფორმაციაზე 

სელექციური ყურადღების გამახვილება 

(როცა არის ურთიერთსაწინააღმდეგო ან 

დამაბნეველი ინფორმაცია). აღნიშნული 

უპირატესობა ორი ფაქტორით აიხსნება: 

(1) ბილინგვალებს აქვთ საკუთარი 

ენობრივი ცოდნის უკეთესად ანალიზის 

უნარი;  

(2) ენის შინაგანი პროცესირების 

კონტროლის უნარი.  

ბიალისტოკის (2001) აზრით კი, 

ბილინგვალებს უპირატესობა აქვთ 

კონტროლის და არა ანალიზის 

თვალსაზრისით. მისი თქმით, ეს 

აიხსნება იმ ფაქტით, რომ 

ბილინგვალებმა ორ ენას შორის 

დიფერენციაცია უნდა მოახდინონ, 

რადგან ორივე ენა აქტიურია ენობრივი 

პროცესირებისას. 

 

(ბ) დაცულობა ტვინის აღსრულებითი 

პროცესირების შესუსტებისგან  

ბიალისტოკმა ამ მიმართულებით 

ჩაატარა ორი კვლევა. ბიალისტოკმა და 

მისმა კოლეგებმა (2004) გამოიყენეს ე.წ. 

`საიმონის დავალება~, რათა 

შეედარებინათ უფრო ახალგაზრდა და 

შედარებით ასაკოვანი ბილინგვალები და 

მონოლინგვალები. ექპერიმენტში 

მონაწილეებს უნდა დაეჭირათ 

კომპიუტერის კლავიატურის ღილა-

კისთვის შესაბამისი ფერის გამოჩენის 

დროს. ფერი ჩნდება მარჯვენა ან 

მარცხენა კუთხეში და სწორი პასუხი 

განსხვავებულია კონგრუენტული და 

არაკონგრუენტული პასუხების შემ-

თხვევაში. კვლევაში მონაწილეობდნენ 

30-დან 80 წლამდე ადამიანები. 

ბიალისტოკის და მისი კოლეგების (2004) 

ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ 

ბილინგვალებმა უფრო ზუსტი პასუხები 

გასცეს მონოლინგვალებთან შედარებით 

როგორც ახალგაზრდებში, ასევე უფროსი 

ასაკის კვლევის მონაწილეებში, რამაც 

დაადასტურა, რომ ბილინგვალების 

უპირატესობა ასაკთან ერთად 

გრძელდება და ბილინგვიზმი ამცირებს 

ასაკთან დაკავშირებული გონებრივი 

პროცესირებისა და მეხსიერების 

შემცირების პროცესს (ბიალისტოკი და 

კოლეგები, 2004, გვ. 301). აღნიშნული 

კვლევით დადასტურდა, რომ 30 დან 60 

წლამდე ასაკის ადამიანებში 

ბილინგვალები ინარჩუნებდნენ სწრაფად 

რეაგირების უნარს მონოლინგვალებთან 

შედარებით. ამასთანავე კვლევამ აჩვენა, 

რომ 60 წლის ზევით დავალებაზე 

რეაგირების დრო იზრდება როგორც 
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გვ.1-16 
 
 

ბილინგვალებში ასევე მონოლინ-

გვალებში, თუმცა ბილინგვალები 

გაცილებით სწრაფად რეაგირებდნენ 

დავალებაზე თავიანთი ასაკის 

მონოლინგვალებთან შედარებით. Aასაკის 

ზრდასთან ერთად, ბილინგვალებსა და 

მონოლინგვალებს შორის დავალებაზე 

რეაგირების სისწრაფეს შორის სხვაობაც 

იზრდებოდა. ასაკთან ერთად მცირდება 

კოგნიტური კონტროლის უნარი. Aამ 

ექსპერიმენტშიც ასაკიანი ადამიანები (60 

დან 88 წლამდე) ვერ ახერხებდნენ 

მნიშვნელოვან ასპექტებზე ყურადღების 

გამახვილებას. კვლევის შედეგად 

მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ 

ბილინგვიზმი ამცირებს ასაკთან 

დაკავშირებულ კოგნიტურ პრობლემებს. 

Mმეორე კვლევაში ბიალისტოკმა და 

მისმა კოლეგებმა გამოიყენეს  “თვალის 

რეაგირების” დავალება. Aამ 

ექსპერიმენტში სხვა მონაწილეებთან 

ერთად ცალკე გამოიკვლიეს 60 დან 70 

წლამდე 48 კვლევაში მონაწილე, 

რომელთაგან ნახევარი ბილინგვალი, 

ნახევარი კი მონოლინგვალი იყო. 

კვლევაში მონაწილეებს უნდა 

ეყურებინათ სხვადასხვა საგნისთვის და 

მოელვარე ფერის გამოჩენაზე 

მოეხდინათ მზერის სწრაფი ცვლილება. 

Kკვლევამ აჩვენა, რომ მწვანე ფერზე 

რეაგირება ერთნაირი იყო 

ბილინგვალებსა და მონოლინგვალებს 

შორის. წითელ ფერზე მზერის შეცვლის 

სისწრაფე კი გაცილებით სწრაფად 

ხდებოდა ბილინგვალებში, ვიდრე 

მონოლინგვალებში. აღსანიშნავია, რომ 

იმავე დავალებით ჩატარებულ კვლევაში 

ახალგაზრდებშიAსხვა შედეგი 

დაფიქსირდა და სხვაობა 

მონოლინგვალებსა და ბილინგვალებს 

შორის თითქმის არ იყო. ასაკთან ერთად 

ფერზე რეაგირების სისწრაფე 

ბილინგვალებს უფრო მაღალი ჰქონდათ, 

რაც, მკვლევრის აზრით, კიდევ ერთხელ 

ადასტურებდა ბილინ-გვალების 

უპირატესობას მონოლინგვა-ლებთან 

შედარებით ტვინის აღსრუ-ლებითი 

პროცესირების შესუსტების 

თვალსაზრისით.  

ბიალისტოკის კვლევებმა აჩვენა, რომ 

ბილინგვალებს ტვინში პროცესირების, 

კონტროლის და კატეგორიზაციის უნარი 

უფრო ადრეულ ასაკში უვითარდებათ 

მონოლინგვალებთან შედარებით და 

მოხუცებულობის ასაკში უფრო 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და  

უფრო ეფექტურად მუშაობს. 

მიუხედავად ამისა, მკვლევარი მიიჩნევს, 

რომ აღნიშნული უპირატესობები არ 

გულისხმობს, რომ ბილინგვალებს უფრო 



 

9 

 

E ISSN 1512-3146 (online) 

ISSN 1987-9601 (print) 

 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 
 

www.multilingualeducation.org 

დიდი ინტელექტი აქვთ, ვიდრე 

მონოლინგვალებს (ბიალისტოკი, 2007). 

Bამასთანავე, ბიალისტოკი აღნიშნავს, 

რომ ბილინგვალებს პრობლემები 

გააჩნიათ ენობრივ დავალებებზე 

რეაგირების თვალსაზრისით, ბილინ-

გვალებს სჭირდებათ მეტი დრო 

სემანტიკური ან სურათების დასა-

თაურების დავალებების შესრულებისას 

(გოლანი და მისი კოლეგები, 2002, 

მითითებულია ბიალისტოკის (2007) 

მიხედვით). 

აღსანიშნავია ერთი რამ: ბიალისტოკი 

მიიჩნევს, რომ ბილინგვალებს არ 

გააჩნიათ მონოლინგვალებთან შედარე-

ბით უპირატესობა კოგნიტური 

განვითარების თვალსაზრისით ისეთ 

მნიშვნელოვან კომპონენტზე, როგორიცაა 

ოპერატიული მეხსიერება და 

ბილინგვალების უპირატესობა 

შემოიფარგლება კოგნიტური 

პროცესირების სტაბილურობით 

(ბიალისტოკი, 2007).  

ბიალისტოკის კვლევების მსგავსად 

საინტერესოა ნამაცისა და 

ტორდადოტირის 2008 წელს 

ჩატარებული კვლევაც (ნამაცი, 

ტორდადოტირი, 2009). მკვლევართა 

მიზანი გახლდათ, დაედგინათ კავშირი 

ოპერატიულ მეხსიერებასა და 

ვიზუალურად კონტროლირებად 

ყურადღებას შორის. ვიზუალურად 

კონტროლირებადი ყურადღება კოგ-

ნიტური პროცესირების ერთ-ერთ 

ფორმას წარმოადგენს. მკვლევრებს 

აინტერესებდათ, თუ რამდენად იყო ეს 

ორი მოვლენა ერთმანეთთან 

დაკავშირებული, ანუ ინდივიდებს, 

რომელთაც ჰქონდათ უკეთესი 

კოგნიტური პროცესირების უნარი (ამ 

შემთხვევაში ვიზუალურად აღქმადი 

მოვლენის კონტროლი), ჰქონდათ თუ 

არა უპირატესობა ოპერატიული 

მეხსიერების თვალსაზრისითაც. კვლე-

ვაში მონაწილეობა მიიღო 15-მა 

ფრანგულენოვანმა მონოლინგვალმა, 15-

მა ინგლისურენოვანმა მონოლინგვალმა 

და 15-მა ბილინგვალმა ბავშვმა.  

მოცემული  კვლევის მიზანი ის 

გახლდათ, რომ გამოეკვლია ურთიერთ-

დამოკიდებულება ვერბალურ მეხსი-

ერებასა (VM), ვიზუალურ მეხსიერებასა 

(WM)  და კონტროლირებულ ყურად-

ღებას (CA) შორის 5 წლის ბილინგვალ 

და მონოლინგვალ ბავშვებში. იმისათვის, 

რომ შემცირებულიყო ენობრივი 

განსხვავება,  ბილინგვალი ბავშვები 

შეირჩა მაქსიმალურად ჰომოგენური 

ჯგუფებიდან,  რომლებიც 

წარმოადგენდნენ დაბალანსებულ 
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ბილინგვალებს და ერთნაირი ენობრივი 

უნარები ჰქონდათ ორივე ენაში. კვლევის 

ფარგლებში ხდებოდა ენობრივი 

გამოხატვის ყოველმხრივი  გამოვლენის  

შეგროვება.  ასევე, ხდებოდა ენობრივი 

შესაძლებლობის გაზომვა 

ექსპერიმენტულად.  კვლევის 

სპეციფიკურ შეკითხვებს წარმოადგენდა 

შემდეგი საკითხები: 

- არსებობს თუ არა ბილინგვიზმის 

უპირატესობა ადრეულ პარალელურ  

ბილინგვალ ბავშვებსა და მათ თანატოლ 

მონოლინგვალ ბავშვებს შორის?  

- რა კავშირი არსებობს ვიზუალურ 

მეხსიერებასა და კონტროლირებულ 

ყურადღებას შორის, რომელიც არავერ-

ბალურ ტესტს გულისხმობს? 

- ახდენს თუ არა გავლენას 

ვიზუალური მეხსიერების მაღალი უნარი 

კონტოლირებადი ყურადღების ტესტის 

შესრულებაზე?    

მოცემულ კვლევაში მონაწილეობდა 45 

ბავშვი, მათი გაყოფა მოხდა  3  ჯგუფად 

(თითო  ჯგუფში 15 ბავშვი),  15  ბავშვი 

იყო ფრანგულენოვანი მონოლინგვალი, 

15  ბავშვი  ინგლისურენოვანი 

მონოლინგვალი, ხოლო 15 - ინგლისურ-

ფრანგულენოვანი  ბილინგვალი. ყველა 

ბავშვი იყო  ნორმალურად 

განვითარებული, დარ-ღვევების გარეშე. 

ბავშვების ტესტირება მოხდა 

ინდივიდუალურად  - ან სახლში, ან 

დღის ცენტრში ან უნივერსიტეტის მშვიდ 

ოთახში. მონოლინგვალი ბავშვები 

შემოწმდნენ 2-2,5 საათიანი სეანსით, 

ინგლისურენოვანი ან ფრანგულენოვანი 

(ბავშვის ენის შესაბამისად) 

ექსპერიმენტატორის მიერ. ბილინგვალი 

ბავშვების შემოწმება მოხდა ორეტაპიანი 

ტესტირებით, თითოეულის 

ხანგრძლივობა შეადგენდა 2 - 2,5 საათს, 

თუმცა,  ამ ორ სეანსს შორის ინტერვალი  

მინიმუმ 1 კვირა იყო და ტარდებოდა 

განსხვავებულ ენაზე - ინგლისურენოვანი 

და ფრანგულენოვანი 

ექსპერიმენტატორის  

ხელმძღვანელობით. კვლევაში 

მონაწილეებს შემდეგი დავალებები 

მიეცათ: (ა) ექსპერიმენტული  დავა-

ლებები (ვერბალური მეხსიერების 

გაზომვა) - მოცემული დავალებების 

მიზანს წარმოადგენდა ვიზუალური და 

ვერბალური მეხსიერების გამოვლენა. 

აღნიშნული კვლევა სხვადასხვა 

ასაკობრივ ჯგუფში ადრეც ჩატარებულა;             

(ბ) ვერბალური მუშა მეხსიერება (WM) -

ხანგრძლივი მოსმენის დავალება 

გამოიყენება ვერბალური მეხსიერების 

შესამოწმებლად. მოცემული დავალების 

ფრანგულენოვანი ადაპტირებული 
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ვერსია  შემუშავდა  ტორდადოტირის 

მიერ (2006). ბავშვები უსმენდნენ გრძელ 

წინადადებათა ერთობას, დაახლოებით 

42 წინადადებას, რომლებიც 2-6 ციკლში 

იყო წარმოდგენილი და შემდეგ ბავშვებს 

უნდა ემსჯელათ ამ წინადადებების 

მნიშვნელობებზე. შემდეგ მათ 

მოეთხოვებოდათ  თითოეული 

წინადადების ბოლო სიტყვის გამეორება. 

ბავშვები ორი კრიტერიუმით 

ფასდებოდნენ,პირველი კრიტერიუმი 

გულისხმობდა ბავშვების მიერ 

წინადადების სწორად გააზრება, ხოლო 

მეორე- წინადადების ბოლო სიტყვის 

წარმოთქმას;  მიღებული  შედეგები 

ითვლებოდა პროცენტებში; (გ) 

ვერბალური მოკლევადიანი მეხსიერება - 

ტესტი გულისხმობდა იმას,  რომ 

ბავშვებს უნდა მოესმინათ  სპეცია-

ლურად ჩაწერილი სიტყვები / მარცვლები 

და შემდეგ წარმოეთქვათ ისე, როგორც 

გაიგეს. შედეგები ითვლებოდა სწორად 

გამოთქმული სიტყვების/მარცვლების 

რაოდენობის მიხედვით. დავალებაში 

სულ წარმოდგენილი იყო 40 სიტყვა / 

მარცვალი  როგორც ფრანგულენოვანი, 

ისე ინგლისურენოვანი ბავშვებისთვის; 

(დ) ვიზუალური  მუშა მეხსიერება (WM) 

- ვიზუალური მეხსიერების, როგორც 

უნარის შემოწმების მიზნით 

გამოყენებული იყო ჯეროლდის, ბედლის 

და ჰიუს (1999)  მეთოდები.  თუმცა წინა 

მეთოდებში გამოყენებული იყო ბაყაყის 

ფიგურები და ამ შემთხვევაში ტესტში 

წარმოდგენილი იყო მულტფილმ 

“Spongebob’’-ის გმირები. ბავშვებს 

უჩვენებდნენ ცხრილს, რომელშიც 

თითოეული უჯრა 3 სმ2-ს შეადგენდა. 

უჯრების ნახევარში წარმოდგენილი იყო 

„Spongebob’’ გმირები. ორი დაყოვნების 

შემდეგ გამოსახულება ქრებოდა და 

ბავშვებს სენსორული მოწყობილობის 

საშუა-ლებით ხელი უნდა დაეჭირათ იმ 

კვადრატზე, სადაც ეგულებოდათ  

მულტფილმის გმირის გამოსახულება.  

ბავშვებს იმდენი დაჭერის უფლება 

ჰქონდათ, რამდენი  გამოსახულებაც იყო 

ეკრანზე. სულ 20 მცდელობა იყო 

შესაძლებელი; (ე) კონტროლირებული 

ყურადღება  ვიზუალურ სფეროში - 

დავალების მონაწილეებს კომპიუტერის 

გამოყენებით მოეთხოვებოდათ, ხელი 

დაეჭირათ  წითელი ღილაკისთვის, 

როდესაც ეკრანზე წითელი კვადრატი 

გამოჩნდებოდა, შესაბამისად, ლურჯი 

ღილაკისთვის, როდესაც ლურჯი 

კვადრატი გამოჩნდებოდა.  სწორი 

პასუხი განსხვავებული იყო  კონგრუენ-

ტული და არაკონგრუენტული პასუხების 

შემთხვევაში. წითელი ღილაკი 
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განთავსებული იყო მარცხენა მხარეს, 

ხოლო ლურჯი - მარჯვენა მხარეს. 

დავალების მიზანი იყო, გაეზომა 

ბავშვების რეაქციის დრო. დავალება 

შედგებოდა 72 ცდისგან, აქედან 36 ცდა 

კონგრუენტული იყო, ხოლო 36 _  

არაკონგრუენტული. 

საინტერესო აღმოჩნდა კვლევის 

შედეგები. მკვლევრებმა არსებითი 

სხვაობა მონოლინგვალებსა და 

ბილინგვალებს შორის ვერ დაადგინეს, 

თუმცა დადგინდა, რომ კვლევაში 

მონაწილე ბავშვებს, რომელთაც 

აღმოაჩნდათ უკეთესი კოგნიტური 

პროცესირების უნარი - აღმოაჩნდათ 

უკეთესი ოპერატიული მეხსიერებაც, ანუ 

მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ უკეთესი 

კოგნიტური პროცესირების უნარი ხელს 

უწყობს ოპერატიულ მეხსიერებას, 

თუმცა განსხვავება მონოლინგვალებსა 

და ბილინგვალებს შორის ვერ 

დადგინდა... 

 

ბილინგვალიზმის დადებითი გავლენა 

ენების შესწავლისას   

არსებობს მოსაზრება, რომ ორი ენის 

შესწავლისას სხვა ტიპის პროცესები 

მიმდინარეობს შემსწავლელისთვის და 

ორი ენის შესწავლა განხვავებულად 

ხდება, ვიდრე მხოლოდ ერთი ენისა. ამ 

მხრივ საინტერესოა გაზერკოულის (2007) 

კვლევა, რომელიც ეფუძნება ორი 

ჯგუფის:  ინგლისურენოვანი  და 

ფრანგულენოვანი ბილინგვალი  მო-

სახლეობის კვლევას  მაიამიში და 

ინგლისელ-უელსელი  ბილინგვალების 

კვლევას ჩრდილოეთ უელსში.  

აღნიშნული კვლევის შედეგად, 

მკვლევარი შემდეგ დასკვნებამდე 

მივიდა: (ა) ენის შესწავლისას 

ბილინგვალებისა  და მონოლინგვალების 

უმრავლესობა ზუსტად ერთსა და იმავე 

გზას გადის. (ბ) კვლევაში მონაწილე 

ჯგუფებიდან მიღებული შედეგების 

მიხედვით,  ბილინგვალების ნაწილს 

სჭირდებოდათ მეტი დრო თითოეულ 

ენაში საჭირო სიტყვის მოსაძიებლად, 

თუმცა, კვლევაში მონაწილე 

ბილინგვალთა უფრო დიდი ნაწილი 

მონოლინგვალებისგან არ განხვავ-

დებოდა სიტყვის გამოხმობის სისწრაფის 

თვალსაზრისით; (გ) საწყის ეტაპზე 

ჯგუფებს შორის არსებული განსხვავება,  

რომელიც გამოიხატება ნააზრევის 

სტრუქტურულად აწყობის სისწორეში, 

გარკვეული დროის შემდეგ მინიმალური 

ხდება. (დ) მონოლინგვალებისა და 

ბილინგვალების ენის შესწავლისა და 

ათვისების პროცესები არ განსხვავდება. 

ბილინგვალი ორ ენას ერთდროულად 

შეისწავლის ზუსტად იმავე პრინციპით, 

როგორც მონოლინგვალი - ერთ ენას.    
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კენოზიმ და ვალენსიამ (1994) 

გამოიკვლიეს 320 ბასკურ-ესპანურ 

ბილინგვალსა და ესპანელ მონო-

ლინგვალს შორის ინგლისური ენის 

ფლობის დონე.  როგორც მკვლევრები 

აღწერენ, ბასკური ენა ესპანეთში  არ 

გამოიყენებოდა  1978 წლამდე. 1978 წლის 

შემდეგ შესაძლებელი გახდა ბასკურ ენაზე 

განათლების მიღება, აგრეთვე - ენის 

გამოყენება სახელისუფლებო უწყებებსა 

და მასმედიაში. ამავე დროს, ესპანური ენა 

არის კომუნიკაციის უმთავრესი 

საშუალება და ოფიციალური ენა.  

ბასკურსა და ესპანურს გამოიყენებენ 

ბასკურ სკოლებში სწავლების ენად, ასევე,  

როგორც სასწავლო საგანს (კენოზი და 

ვალენსია, გვ.197). კენოზიმ და ვალენსიამ 

გაზომეს კვლევაში მონაწილეთა 

ინტელექტის დონე, სოციალურ-

ეკონომიკური სტატუსი (მამის 

საქმიანობა), მონაწილეთა განწყობები ამ 

ენაზე (ინგლისური) მოსაუბრე 

საზოგადოების მიმართ, ინგლისური ენის 

სწავლის მოტივაცია და მისი გამოყენების 

სიხშირე. კვლევის დროს მათ  შეამოწმეს  

მონაწილეთა ინგლისური ენის ცოდნის 

დონე ინგლისურ ენაზე ზეპირი 

გასაუბრების საშუალებით. ცოდნის 

დონის  დასადგენად ასევე გამოიყენეს 

მოსასმენი ტესტი და კითხვის ტესტი. 

კითხვის ტესტის შემთხვევაში, იყო 

მოთხოვნა, მონაწილეებს ეპოვათ 

რელევანტური ინფორმაცია სხვადასხვა 

დავალების შესასრულებლად. და ბოლოს,  

მათ   უნდა დაეწერათ 250-სიტყვიანი 

ტექსტი. შემოწმებისათვის გამოყენებულ 

იქნა ასევე ლექსიკისა და გრამატიკის 

ტესტი (ტესტი მოიცავდა სამ არჩევით  

პასუხს).  შედეგებმა აჩვენა, რომ 

მოტივაცია, ინტელექტის დონე, 

ინგლისური ენის  გამოყენების სიხშირე და 

ასაკი არის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, 

რომლებიც განსაზღვრავენ ინგლისურ 

ენაში მიღწევებს. კვლევამ აჩვენა, რომ 

ინგლისურის, როგორც მესამე ენის, 

სწავლას აგრეთვე ხელს უწყობს 

ბილიგვიზმი. უფრო მეტიც, აღნიშნული 

ოთხი ფაქტორი (მოტივაცია, ინტელექტის 

დონე, ინგლისური ენის გამოყენება და 

ასაკი) არ ურთიერთქმედებს 

ბილინგვიზმთან.  აქედან გამომდინარე, 

კენოზიმ და ვალენსიამ წარმოადგინეს 

ბილინგვიზმის  დადებითი გავლენა 

მესამე ენის შესწავლისას და დაასკვნეს, 

რომ  ინტელექტის დონის, მოტივაციის, 

ასაკისა და ინგლისური ენის გამოყენების 

ეფექტები ბილინგვიზმის ეფექტისაგან 

აბსოლუტურად დამოუკიდებელია.    

თომასმა (1988) კვლევა ჩაატარა 

ინგლისურ-ესპანური კოლეჯის  16 

ბილინგვალ მოსწავლესთან, რომლებიც 

ფრანგულს სწავლობდნენ, როგორც მესამე 

ენას. აქედან 10 მონაწილე იყო 

ინგლისურად მოსაუბრე, რომლებიც 
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გვ.1-16 
 
 

ტეხასში ესპანურს სწავლობდნენ, როგორც 

მეორე ენას, სადაც მოსწავლეთა 

პოპულაციის 51% ესპანურენოვანია. 

ბილინგვალი მოსწავლეები გაიყო ორ 

ჯგუფად: 1. ინგლისურენოვანი 

მოსწავლეები, რომლებიც ფორმალური 

განათლების გზით სწავლობდნენ 

ესპანურს (10) და 2. ინგლისურენოვანი 

მოსწავლეები, რომლებიც 

არაფორმალურად სწავლობდნენ ესპა-

ნურს სახლში (6).  თომასის კვლევის დროს 

რამდენიმე საკონტროლო ფაქტორი 

გამოიყო: მონაწილეთა სოციალურ-ეკონო-

მიკური სტატუსი, ფრანგულის 

გამოყენების სიხშირე, მასწავლებელი, 

სწავლების მეთოდი და  სასწავლო წიგნი. 

გაზომვა ხდებოდა თანამედროვე 

ენობრივი უნარების ტესტის მიხედვით.  

საკვლევ ორ ჯგუფს შორის მოტივაციის 

გასაზომად გამოყენებულ იქნა გარდ-

ნერისა და ლამბერტის მოდიფიცირებული 

მოტივაციის კითხვარი. კითხვარების 

სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ   

მოტივაციის დონე ორივე საკვლევ 

ჯგუფთან ერთი და იგივე იყო.   სწავლების 

პირველი სემესტრის შემდეგ მესამე ენის 

ფლობის დონე გაიზომა ფრანგული 

ლექსიკური და გრამატიკული ტესტების 

საშუალებით. ლექსიკური ტესტი 

მოიცავდა როგორც სუფთა ფრანგულ 

სიტყვებს, ასევე ტესტის ნახევარი 

შედგენილი იყო ისეთი სიტყვებით, 

რომელთაც ჰქონდათ ვიზუალური ან 

სემანტიკური კავშირი ესპანურ ენასთან.   

გრამატიკული ტესტი მოიცავდა 

ცალკეულ წინადადებებს. კვლევის 

მონაწილეებს უნდა დაესრულებინათ 

წინადადება. მათ  მიცემული ჰქონდათ 

წინადადების დასრულების სამი 

ვარიანტი. მოცემული სამიდან მხოლოდ 

ერთი ვარიანტი იყო გრამატიკულად 

სწორი.  გრამატიკული ტესტი აფასებდა 

მოსწავლეებში სიტყვათწყობის, 

ქვემდებარე-შემასმენლის შეთანხმების, 

ზედსართავების შეთანხმებისა და  

უარყოფითი წინადადებების შედგენის 

ცოდნას.  კვლევას შემდეგი დავალება 

ჰქონდა: მონაწილეებს უნდა დაეწერათ 

ტექსტი, რომელიც იქნებოდა, 

დაახლოებით, 10 წინადადების მომცველი. 

შემდეგ აღნიშნული ტექსტები გასწორდა 

მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე ფრანგული 

ენის  სპეციალისტების მიერ. 

გამსწორებლები აფასებდნენ, რამდენად 

გასაგები და გააზრებადი იყო ტექსტი. 

ისინი მოსწავლეთა შედეგების რანჟირებას 

ახდენდნენ ნულიდან ხუთამდე სკალაზე. 

სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ 

ბილინგვალებმა მონოლინგვალებზე 

უკეთესი შედეგები აჩვენეს ფრანგული 

ენის ლექსიკასა და გრამატიკაში. 

შედეგებმა აგრეთვე აჩვენა, რომ საერთო 

ჯამში, ბილინგვალებს, რომლებიც ორივე 

ენაზე იღებდნენ ფორმალურ განათლებას 
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უფრო კარგი შედეგები ჰქონდათ, ვიდრე 

მათ, ვინც მხოლოდ ერთ ენაზე, 

ინგლისურად იღებდა ფორმალურ 

განათლებას. ამ შედეგებზე დაყრდნობით, 

თომასმა აჩვენმა, რომ ბილინგვალებს 

უკეთესი შედეგი ჰქონდათ 

მონოლინგვალებთან შედარებით ენის 

ათვისების თვალსაზრისით.   გარდა ამისა,  

ის ფაქტი, რომ ფორმალური განათლების 

მქონე ორენოვანმა მოსწავლეებმა აჯობეს 

მხოლოდ ერთ ენაზე ფორმალური 

განათლების მქონე მოსწავლეებს, 

მიუთითებს იმაზე, რომ  ენის შეგნებული, 

გააზრებული აღქმა უზრუნველყოფს 

ბილინგვალების უპირატესობას იმ 

მოსწავლეებთან შედარებით, რომლებმაც 

არაფორმალურად ისწავლეს მეორე ენა.  

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ თომასის 

კვლევის შედეგების განზოგადება ძალიან 

საფრთხილოა, რადგან მის კვლევაში 

მონაწილეთა მცირე რაოდენობა იღებდა 

მონაწილეობას.  

საგასტამ და პილარმა (2003) 

გამოიკვლიეს 155 ბასკურ-ესპანურენოვანი  

ბილინგვალი ბავშვი ესპანეთში, ბასკების 

მხარეში, სადაც ბასკური უმცირესობათა 

ენაა,  ხოლო ესპანური - უმრავლესობის 

ენა. ეროვნული სასწავლო გეგმის 

მიხედვით, ესპანურ ენას   3-4 სასწავლო 

საათი აქვს კვირაში დათმობილი.  აქ ასევე  

ინგლისური ენა ისწავლება, როგორც 

უცხო ენა.  საკვლევად შეირჩნენ 8 წლის, 

მესამე კლასის მოსწავლეები. ბასკურ ენაზე 

განათლებას აღნიშნული მოსწავლეების 

ნახევარი იღებდა, მეორე ნახევარი 

განათლებას   იმერსიული  ბილინგვური 

მოდელის მიხედვით იღებდა. კვლევამ 

აჩვენა, რომ, ზოგადად,  ყველა  მოსწავლეს  

კარგი შედეგები  აქვს ბასკურ ენაში. ხოლო 

იმ მოსწავლეებმა კი, რომლებიც ბასკურ 

ენას იყენებენ  უფრო ხშირად, გაცილებით  

უკეთესი   შედეგები  აჩვენეს ინგლისურ 

ენაში.   

 

დასკვნა 

სტატიაში წარმოდგენილი კვლე-

ვებიდან დასტურდება ბილინგვიზმის 

უპირატესობები მეტაკოგნიტური ცნობი-

ერებისა და ენის ათვისების თვალ-

საზრისით. მიუხედავად ამ უპირა-

ტესობებისა, ბილინგვური განათლება 

მაინც საკამათო საკითხად რჩება  

განათლების პოლიტიკის განმახორციე-

ლებელთათვის, რადგან მხოლოდ 

ეფექტური ბილინგვური განათლების 

პროგრამები უზრუნველყოფენ დაბალან-

სებულ ბილინგვიზმს და ორ ენაში 

ენობრივი კომპეტენციების განვითარებას. 

არაეფექტური ბილინგვური განათლების 

პროგრამა კი შესაძლებელია შემა-

ფერხებელიც კი აღმოჩნდეს როგორც ენის 

ათვისების, ასევე აკადემიური მოსწრების 

თვალსაზრისით. შესაბამისად, უმნიშ-

ვნელოვანესია, რომ საგანმანათლებლო 
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გვ.1-16 
 
 

დაწესებულებებმა შეიმუშაონ და განა-

ხორციელონ ბილინგვური განათლების 

ეფექტური პროგრამები, რათა ბილინ-

გვიზმის უპირატესობების გამოყენება 

მოხდეს. 
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ლიგიტა გრიგულე, რიტა სკარა მინკანი, ინდრა ოდინა 

  ლატვიის უნივერსიტეტი. 

 

პროფესიული  ტექნოლოგიების შემოღება  მასწავლებელთა 

მულტილინგვური განათლების პროგრამებში:  

არგუმენტაცია და პრაქტიკა 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეხება სწავლების ტერმინოლოგიის თავისებურებების მიმოხილვას 

მასწავლებელთა მულტილინგვური განათლების კონტექსტში. სტატიაში 

განხილულია მასწავლებელთა მულტილინგვური განათლების მეთოდების 

დანერგვა როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე განათლების, 

ფსიქოლოგიის და ხელოვნების ფაკულტეტებზე ლატვიის უნივერსიტეტში. 

სტატიაში გაანალიზებულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

მულტილინგვური განათლების მოქმედი კურსები. ტერმინოლოგიის 

განსაზღვრების არსებითი  მნიშვნელობა დადასტუ-რებულია ეპისტომოლოგიური, 

დიდაქტიკური,  და სოციალურ-პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით. 

სტატიაში გაზიარებულია გამოცდილება ტერმინოლოგიის გამოყენების მეთოდების  

შესახებ,  სტუდენტებში საააზროვნო უნარების უფრო მაღალ დონეზე 

განვითარების მიზნით. კვლევაში წარმოდგენილი მასწავლებელთა განათლების 

პროგრამები   შესაბამისობაში მოდის მასწავლებელთა კომპეტენციებსა და 

პროფესიულ საკვალიფიკაციო სტანდარტთან. კვლევის შედეგები არის 

პრაქტიკული, რელევანტური, მოიცავს თეორიას და განიხილება სამ დონეზე: 

პერსონალურ, ორგანიზაციულ და სასწავლო  დონეებზე. 
 

საკვანძო სიტყვები: მულტილინგვური განათლება, მასწავლებელთა განათლება, 

ტერმინოლოგია, სასწავლო მეთოდები. 

 

შესავალი 

ნებისმიერ სასწავლო კურსს აქვს 

მისთვის დამახასიათებელი   კონცეფ-

ციები, ცნებები და ტერმინები, 

რომლებიც გამოიყენება სწავლის 

პროცესში. მასწავლებელთა მულტი-

ლინგვური განათლების ეფექტურობისა 

და ხარისხის უზრუნველსაყოფად 

უაღრესად მნიშვნელოვანია, განსაკუთ-

რებული ყურადღება მივაქციოთ 

ტერმინოლოგიას. სტატიაში წარმოდ-

გენილი სხვადასხვა მეთოდი   გათ-

ვალისწინებულია საბაკალავრო და 

სამაგისტრო საფეხურებისათვის, ლატ-
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ვიის უნივერსიტეტის განათლების, 

ფსიქოლოგიისა და ხელოვნების 

ფაკულტეტებსა და მასწავლებელთა  

პროფესული განვითარების მულტი-

ლინგვური განათლების კურსებზე 

გამოსაყენებლად. 

იმისათვის, რომ ტერმინოლოგიის 

სწავლებისათვის შევარჩიოთ მეთოდები, 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა განი-

საზღვროს ამ ტერმინთა მნიშვნელობა. 

 

მულტილინგვური განათლება / ბი-

ლინგვური განათლება - არის ორი ან 

მეტი ენის გამოყენება სწავლის 

პერიოდში.   ხშირად ფორმალური 

განათლების სისტემის რაღაც ნაწილი 

საშუალებას აძლევს  ეთნოლინგვისტურ 

უმცირესობებს,  ჩართულნი / ინტე-

გრირებულნი იყვნენ  საზოგადოებაში.   

ენის განაწილების მოდელი გული-

სხმობს მოსწავლეთა მშობლიურ ენას, ან 

ენას, რომლის საშულებითაც ისინი 

ახდენენ იდენტიფიცირებას, ასევე  

სახელმწიფო / ოფიციალური ენას, ან 

სხვა ენებს.  იდეალურია, როცა წერა-

კითხვის სწავლა  იწყება მოსწავლის 

მშობლიური ენით. ეს არის განათლების 

მოდელი „მშობლიური ენა - პირველად“, 

რასაც შემდეგ თანდათანობით ემატება 

მეორე ენის სწავლება. 

 

ენისა და საგნის ინტეგრირებული 

სწავლება – ეს არის მიდგომა, როდესაც 

სამიზნე უცხო ენა გამოიყენება 

არაენობრივი საგნის სწავლების 

საშუალებად. ამ შემთხვევაში ორივეს - 

საგანსაც  და ენასაც - აქვს  თანაბარი 

როლი.  თუმცა, რომ შევადაროთ 

მულტილინგვური განათლება და 

საგნისა და ენის ინტეგრირებული 

სწავლება, რამდენიმე განსხვავებას 

დავინახავთ ამ  ორ კონცეფციას შორის. 

ყურადღებამისაქცევია ის, რომ ორივეს 

ერთგვარი დიდაქტიკური მიზანი 

გააჩნია. ეს მიზანია ბილინგვალი 

პიროვნების ჩამოყალიბება. ამ სტატიაში 

ორივე ტერმინი გამოყენებულია 

ერთმანეთის გვერდიგვერდ, როგორც 

პედაგოგიკური ინტუიციის, ასევე  

მეთოდოლოგიური  „მარაგის“   კონტექ-

სტში. 

 

ბილინგვური / მულტილინგვური 

განათლების მასწავლებელი – ეს არის 

მასწავლებელი, რომელსაც გააჩნია 

მულტილინგვური ან საგნისა და ენის 

ინტეგრირებული სწავლების მეთო-

დოლოგიური ცოდნა.  შევადაროთ ორი 

ტერმინი: ბილინგვური / მულტი-

ლინგვური განათლების მასწავლებელი  

და ბილინგვალი / მულტილინგვალი 

მასწავლებელი: პირველი ტერმინის 

ცნება უფრო ფართოა და ასახავს 
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მასწავლებელს, რომელიც არის არა 

მხოლოდ ბილინგვალი / მულტი-

ლინგვალი (ანუ იცის ორი ან მეტი ენა!), 

არამედ  მას აქვს ცოდნა და უნარი - 

ასწავლოს ბილინგვურად. 

ლატვიას არ გააჩნია არც 

ბილინგვური  განათლების მასწავ-

ლებელის სტანდარტი და არც 

მასწავლებლის პროფესიული სტან-

დარტი. ეს უკანასკნელი ამ 

პერიოდისათვის  რეფორმირების პრო-

ცესშია.    გავაანალიზოთ ბილინგვური 

განათლების მასწავლებლის სტანდარტი 

ამერიკაში (პირველი დონის ბილინ-

გვური განათლების მასწავლებლის 

კომპეტენციები, 2001, მეკენი, ანტუნეზი, 

2001, ბილინგვური განათლების 

სტანდარტი, 2014) და  ენისა და საგნის 

ინტეგრირებული  სწავლების სტან-

დარტი ევროპაში (ბერტო, კონანი, 

ფრიგოლს-მარტინი, მეჰისტო, 2010).  

შეიძლება დავასკვნათ, რომ  სასწავლო 

ტერმინოლოგია ფოკუსირებულია  ბი-

ლინგვური განათლების მასწავლებლის  

მრავალმხრივი კომპეტენციების განვი-

თარებაზე.  ეს აგრეთვე ხელს უწყობს 

მრავალმხრივი აზროვნების გან-

ვითარებას: მულტილინგვური განა-

თლებისა და საგნისა და ენის 

ინტეგრირებული სწავლების განსაზ-

ღვრებას და ადაპტირებას ადგილობრივ 

კონტექსტში, ასევე მის ინტეგრირებას 

სასწავლო გეგმასთან, მულტილინგვური 

განათლების პროგრამების დაკავშირებას 

სკოლის ხასიათთან / ტიპთან. 

„ბილინგვური განათლების მასწავ-

ლებელს აქვს ბილინგვური განათლების, 

ბილინგვალიზმისა და ბიკულტუ-

რალიზმის ფუნდამენტური ცოდნა და 

შეუძლია ამ ცოდნის  პრაქტიკაში 

გამოყენება.... იმ  მიზნით,  რომ იყოს  

ბილინგვური განათლების ეფექტური 

დამცველი... თანატოლებთან, ოჯახთან 

და თემთან.“ (2001,http://www. nmcpr. 

state.nm.us). 

„შეიძლება გარკვევით ითქვას, 

რომ ენისა და საგნის ინტეგრირებული 

სწავლება აისახება სკოლის ხედვასა და 

მისიაში, ასევე დაგეგმვისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობების 

დოკუმენტაციებში, ...აგრეთვე დაეხმა-

როს მშობლებს განათლების კონ-

ცეფციისა და გამოყენებული ტერ-

მინოლოგიის გაგებაში... მშობლებმა 

შეიძლება გამოხატონ საკუთარი 

პროფესიული დამოკიდებულებები და 

საჭიროებები იმ მიზნით, რომ 

ითანამშრომლონ მასწავლებლებთან.“   

(ბერტო, კონანი, ფრიგოლს-მარტინი, 

მეჰისტო, 2010, გვ,. 1-4). 

 

თეორია 

მულტილინგვური მასწავლებლის 

განათლების პროგრამებში პროფე-

სიული ტერმინოლოგიის როლს 
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არსებითად განსაზღვრავს ეპისტო-

მოლოგიური, დიდაქტიკური და 

სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. 

ტერმინოლოგიის ახსნა-განმარ-

ტების ეპისტომოლოგიური ასპექტი 

შეიძლება  მოვიძიოთ როგორც  კლასი-

კური განათლების ფილოსოფიაში 

(კოგნიტური მიდგომა და კონსტრუქ-

ტივიზმი), ასევე თანამედროვე 

სწავლების თეორებში  (ილერისი, 2009), 

რომლებიც ყურადღებას ამახვილებენ  

სწავლების სოციალურ განზომილებაზე  

(ჯერვისი, 2009 - ციტირება: ფალზონი, 

1998): „სამყაროსთან მოულოდნელი 

შეხვედრა... აუცილებლად მოიცავს 

სამყაროს მოწყობას ჩვენი კატე-

გორიზების თვალსაზრისით, ახდენს მის 

ორგანიზებასა და კლასიფიკაციას და 

გარკვეულწილად აყენებს დაქვემ-

დებარების ქვეშ. ჩვენ ყოველთვის 

ვქმნით რაიმე ჩარჩოს იმისათვის, რომ   

ურთიერთობა დავამყაროთ სამყაროს-

თან. ამ ორგანიზატორული აქტივობის 

გარეშე ჩვენ არ გვექნებოდა საშუალება, 

რაიმე წარმოდგენა გვქონოდა ზოგადად 

სამყაროზე“  (ფალზონი, 1998, გვ. 38) 

ციტირება: „როგორც ზრდასრულმა,  

ასევე ბავშვმა უნდა მოახდინოს 

შეგრძნებების ტრანსფორმაცია, რომ 

გაიგოს ენა და მიანიჭოს მას 

მნიშვნელობა.   სწავლაში დევს  აზრი, 

რომ შეგრძნებებიდან,  რითაც ჩვენ 

ვაკავშირებთ საკუთარ თავს სამყაროს 

კულტურასთან, ამას ვაკეთებთ 

(უმეტესად და არა ყოველთვის) ჩვენი 

სასწავლო  გამოცდელებიდან გამომ-

დინარე“.  (ჯარ-ვისი, 2009, გვ. 27). 

მეთოდები, რომლებიც გამოყე-

ნებულია სასწავლო პროგრამებში,  ეხება 

არა მხოლოდ განათლების კოგნიტურ 

მიდგომას, არამედ ის ეხმარება 

სიღრმისეული აზროვნების უნარების 

განვითარებას, ალაგებს ინფორმაციას 

უფრო ეფექტურად და მოსახერხებლად 

(ორგანიზაციული უნარები),  განმარ-

ტავს არსებულ ინფორმაციას მისი 

შემადგენელი ნაწილების განხილვისა 

და არსებული ურთიერთკავშირების 

საშუალებით (ანალიზის უნარები), 

აკავშირებს ინფორმაციებს ერთმანეთ-

თან და ქმნის კომბინაციებს 

(ინტეგრირების უნარები), აფასებს 

იდეების  შესაბამისობასა და ხარისხს 

(შეფასების უნარები), ამასთანავე, ხელს 

უწყობს ერთობლივ, ზოგად  გაუმ-

ჯობესებას / განვითარებას. თითოეული 

ადამიანის მიერ შეხედულების 

გაზიარების პროცესი  უზრუნველყოფს 

მოსწავლეების აზროვნების ფორმი-

რებას. ეს არის ერთობლივი პროცესი და 

მას, როგორც ცალკეულ ნაწილს, ეფექტი 

არ ექნებოდა. აღნიშნული პროცესი   

უკავშირდება სოციალური კონსტრუქ-

ტივიზმის ეპისტემოლოგიას. 
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მასწავლებლები, როგორც წესი, 

ფუნდამეტალურად სწავლობენ სწავ-

ლებისა და სწავლის  უნარებს, ასევე,  

იყენებენ საკუთარ კონცეფციებს, თუ 

როგორ  გამოიყენონ საკუთარი 

სასწავლო  თავგადასავლები / ისტო-

რიები. მაგალითად, ეს შეიძლება 

აისახოს  დავალებაში: სტუდენტებმა  

დააჯგუფონ სასწავლო მეთოდები 

თავიდან ბოლომდე „ინგლისური ენის 

სწავლების მეთოდების“ (Peda4205)  

კურსის ფარგლებში.  ეს სტუდენტები 

შეიძლება იყვნენ მასწავლებლები 

უმაღლესი პროფესიული განათლების 

საბაკალავრო საფეხურის პროგრამიდან 

„მასწავლებელი“  (42141). ამ დავალების  

ყველაზე პოპულარული  კლასიფიკაცია 

ასახავს სტუდენტების  გამოცდილებას, 

დაჯგუფებულს შესრულების  ფორმის, 

ვიზუალურობისა და თხრობის მიხედ-

ვით.  ქვემოთ მოცემული წინადადებები 

ეყრდნობა სტუდენტების  წინარე 

სასწავლო ცოდნას: 

 მეთოდები, რომლებსაც ვიყენებ ან 

არ ვიყენებ სწავლების პროცესში; 

 მეთოდები, რომლებსაც ვიცნობ ან 

არ ვიცნობ; 

 მეთოდები, რომლებსაც ვიყენებ 

ახალგაზრდა თუ ზრდასრულ 

მოსწავლეებთან; 

 მეთოდები, რომლებიც, ჩვეუ-

ლებრივ, გამოიყენება სკოლასა და 

სკოლის გარეთ; 

 მეთოდები, რომლებიც დაჯგუფე-

ბულია ანბანის მიხედვით; 

 მეთოდები, რომლებიც დაჯგუ-

ფებულია ორგანიზაციების მი-

ხედვით  კოოპერატიულად ან 

ინდივიდუალურად. 

კონცეპტუალიზაციისა და თეო-

რიული უნარების განვითარება და  

მასწავლებელთა ყოველდღიური პროფე-

სიული სამუშაოს   გაერთიანება არის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი დავალება 

მასწავლებლთა განათლებაში. (კენედი, 

1999; მალდარეზი & ბოძსკი, 1999; 

ბოლი, 2000; ჯონსონი, 2009). ვიგოტსკი 

(2002)  განასხვავებს  კონცეფციის ორ 

ტიპს- ყოველდღიურობა და მეცნიერება, 

ხოლო ჯონსონი (2009) ავითარებს 

დებულებას: როდესაც სტუდენტები 

შედიან მასწავლებელთა განათლების 

პროგრამებზე, ისინი ტიპობრივად 

იმყოფებიან  სამეცნიერო კონცეპტების 

ზემოქმედების ქვეშ - იმ სამეცნიერო 

კონცეპტებისა, რომლებიც  წარმოად-

გენენ თანამედროვე კვლევებსა და  

თეორიებს. აღნიშნული თეორიები  

გენერალიზებულია შესაბამის დისციპ-

ლინებში. მათი პროფესიონალებად 

ჩამოყალიბების ერთ-ერთი  მნიშვნე-

ლოვანი  პირობაა  სამეცნიერო 
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კონცეპტებისა და მასწავლებელთა 

განათლების კურსის სამუშაოს დაკავ-

შირება   ყოველდღიურ ტერმინოლოგი-

ასთან. ვიგოტსკის სოციალურ-

კულტურული თეორიის მიხედვით 

(2002), განათლების პასუხისმგებლობაა, 

აჩვენოს მოსწავლეებს  სამეცნიერო 

კონცეპტები, მაგრამ აჩვენოს ისე, რომ ეს 

კონცეპტები დამყარებული იყოს 

კონკრეტულ პრაქტიკულ აქტივობაზე, 

უკავშირდებოდეს მოსწავლეების 

ყოველდღიურ აქტივობებსა და ცოდნას.   

რობინსი (2003) მიუთითებს, რომ 

განვითარების კონცეფციის გასაღები 

არის ის, თუ რა ხარისხითაა ურთიერთ-

დაკავშირებული ყოველდღიური და 

სამეცნიერო კონცეპტები. ეს არის 

ურთიერთობა, რომელიც  „განთავსე-

ბულია ინტერნალიზაციის გულში“, ეს 

არის ტრანფორმაცია სოციალურიდან 

ფსიქოლოგიურისკენ (რობინსი, 2003, გვ. 

83). 

ინტერნალიზაცია თვალნათელია, 

როდესაც სტუდენტს შეუძლია 

გადაერთოს აკადემიური სფეროდან 

ყოვლედღიურში და პირიქით.  

ინტერნალიზაციის მაგალითს წარმო-

ადგენს კონცეფციის სიმულაციის 

მეთოდი, რომელიც გამოიყენება კურსში 

(Peda5161) „განათლების  მდგრადი 

კულტურული გარემო“ (პროფესიული 

სამაგისტრო პროგრამა „მასწავლე-

ბელი“(47141).    ჯგუფებს ჰქონდათ 

ასეთი დავალება: გამოეყენებინათ 88 

კურსისათვის სპეციფიკური სიტყვა 

იმისათვის, რომ შეექმნათ  სასწავლო 

კურსის სქემატური მოდელი. 

სქემატური მოდელის მიზანი იყო 

კურსის შინაარსის / არსის სხვა 

სიტუაციაში ადაპტაცია.  მაგალითად, 

შემდეგი სიტუაცია: ვიღებთ 

საკომუნიკაციო საგანს / საკითხს, გვყავს 

სამიზნე ჯგუფი, მაგალითად, საუბარი   

ნათესავთან (შესაძლოა ეს ყოფილიყო 

ბავშვი ან თინეიჯერი). დავალების 

მიზანია, მიაწოდო ნათესავს 

ინფორმაცია კურსის შინაარსის შესახებ, 

ისე, რომ ეს იყოს მისთვის გასაგები.   

ან შემდეგი სიტუაცია: დისკუსიის 

გამართვა კოლეგებთან დიდ 

შესვენებაზე, ყავის სმის დროს. 

დისკუსიის მიზანია: დააინტერესო 

კოლეგები ამ საკითხით.   აღნიშნული 

მეთოდი შეიძლება ჩაითვალოს 

აკადემიური ენის  განვითარების  ერთ-

ერთ ყველაზე ძლიერ საშუალებად. ამ 

მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია, 

ამასთანავე,  მოახდინოთ სხვადასხვა 

ენობრივი სტილის დისკრიმინაცია / 

უგულვებელყოფა ან პირიქით -  მისი 

აქტიური გამოყენება. 

ისტორიული კონცეპტები და  

ტერმინები  სოციალურ-კულტურულ 

ჭრილში ვითარდება.  ერთ ტერმინს 

შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა 
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განსაზღვრება, ან ტერმინები შეიძლება 

განსხვავებულად იქნენ ინტერპრეტი-

რებულნი სხვადასხვა ავტორის / 

აგენტის  მიერ. აღნიშნული ფაქტი  

დამოკიდებულია ტერმინთას  მომხ-

მარებლების  თვალთახედვაზე. 

ასევე, აუცილებლად უნდა 

ვახსენოთ კემბრიჯის სწავლების 

ცოდნის დამადასტურებელი ტესტი, 

რომელიც ყურადღებას ამახვილებს 

სწავლების ცოდნაზე, მოთხოვნაზე, 

მასწავლებელმა იცოდეს და გამოიყენოს 

ტერმინები და კონცეპტები იმგვარად, 

რომ ხაზი გაუსვას კონცეპტების ფართო  

მნიშვნელობას და შეადაროს ის 

ტერმინებთან.   მაგალითად, სკუჯინა 

(2003) აღნიშნავს, რომ „ტერმინში“ ჩვენ 

ვგულისხმობთ მთლიანის რაღაც 

ნაწილს - სიტყვას, ან სიტყვების 

კომბინაციას, რომელიც გამოხატავს 

(სახელებითა თუ ნიშნებით)  

ტერმინოლოგიური სისტემის განსაზღვ-

რულ სამეცნიერო კონცეფციას  

შესაბამისი  სამეცნიერო სფეროდან“  

(სკუჯინა, 2003).  ის აგრეთვე  აღნიშნავს, 

რომ ტერმინები უნდა იყოს 

სისტემატური, ზუსტი მნიშვნელობის 

მქონე, ლაკონური და ემოციურად 

ნეიტრალური. 

სკუტნაბ-კანჯასის მიხედვით  

(2008), კონცეპტების განსაზღვრის 

აუცილებლობის ძირითადი პრინციპია: 

„კონცეპტები, რომლებსაც ჩვენ 

ვიყენებთ, არასოდეს არის ნეიტ-

რალური. საკამათო საკითხებზე, 

როგორიცაა, მაგალითად, ბილინგვური 

განათლება, სიტყვებისა და კონცეპტების 

ჩარჩო   ყოველთვის იქცევა დისკუსიის 

საგნად. რაც შეიძლება ზოგი 

ადამიანისთვის ცხადი იყოს, ის 

შეიძლება სხვებისთვის არ იყოს ცხადი; 

ზოგიერთისათვის შეუმჩნეველი ნორმა 

სხვისთვის შესამჩნევი და ნეგატიურიც 

კია. ენის არჩევამ შეიძლება გამოიწვიოს 

დისკრიმინაცია. მაგალითად, ზოგიერ-

თი ინდივიდი ან ჯგუფი   

უმცირესობაში აღმოჩნდეს.  თუმცა, 

ამავდროულად,  შეიძლება იმავე ენის 

არჩევის პროცესმა სხვები უმრავ-

ლესობაში მოახვედროს და უპი-

რატესობა მიანიჭოს მათ.  კონცეპტები  

შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 

დაფარული, დალაგებული, რაციონა-

ლიზებული ან კითხვითი მნიშვ-

ნელობის მქონე თანაფარდობები“ 

(სკუტნაბ-კანჯასი, 2008, გვ. 3). 

აღნიშნული დებულების შესა-

ბამისი მაგალითი ბევრია ლატვიურ 

ენაში. პოლიტიკურ სისტემაში  

არსებული ცვლილებები გავლენას 

ახდენს კონცეპტებისა და ტერმინების 

სესხებაზე, გადანაცვლება ხდება 

რუსულიდან ინგლისურ ენაზე.   უნდა 

აღინიშნოს, რომ უკვე 50 წელზე მეტია, 
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ლატვიური ენის ტერმინოლოგიის 

განვითარებაში ორი მნიშვნელოვანი 

ჩავარდნაა: პირველი ეხება მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომ  პერიოდს, 

ხოლო მეორე: 1990-იანი წლების  

შემდგომ პერიოდს.  ორივე შემთხვევა 

შეიძლება დახასიათდეს, როგორც 

უმოტივაციო და არაკეთილგონივრული  

ტერმინოლოგიური ცვლილებების 

განხორციელება. ეს მოხდა იმ მიზნით, 

რომ არსებული ტერმინოლოგია თან-

ხვედრაში ყოფილიყო თანამედროვე 

მსოფლიოს მოთხოვნებთან.  აღნიშნუ-

ლი ცვლილებები არგუმენტირებულია 

სხვა საკონტაქტო ენაზე გადასვლის 

პრინციპით (რუსულის ტრანსფერი 

ინგლისურზე), აგრეთვე - იდეოლოგიის 

ცვლილებისა და, ასევე, წინარე 

ტერმინოლოგიური რესურსების გამო-

ყენების შესაძლებლობით.   „ეს არის 

მიზეზი იმისა, რომ   ბევრ სხვადასხვა 

სფეროში მოხდა კონტინენტური 

ევროპული ტერმინოლოგიიდან (გერმა-

ნული და რუსული ენების მახა-

სიათებლები) ნაწილობრივი გადასვლა 

და  ანგლოსაქსური ტერმინოლოგიური 

სისტემით ჩანაცვლება” (ბალტინსი, 

2012, გვ. 192).  სოციალურ დისკურსში 

ტერმინი ჟარგონი შეიცვალა ტერმინით 

სლენგი. ტერმინის ენობრივი წყაროს 

გათ-ვალისწინებით, ვსაუბრობთ ტერ-

მინზე   bear - დათვი, რომელიც 

წარმომავლობით არის ჩრდილოეთიდან,  

მაგრამ, ამავე დროს, გვხვდება 

ტერმინები:   ledus lācis, baltais lācis 

(თეთრი დათვი), polārais lācis 

(პოლარული დათვი). საბჭოთა 

პერიოდში ტერმინი kolektīvs 

(კოლექტივი)  გამოიყენებოდა, დღეს მის 

ნაცვლად უპირატესობა ენიჭება 

ტერმინს kopiena (თემი).  შესაბამისად, 

ტერმინი runas kolektīvs (კოლექტივის 

მეტყველება)  შეიცვალა ტერმინით  

runas kopiena (თემის მეტყველება). 

სხვადასხვა მაგალითი გვიჩვენებს 

(Grigule, 2009), როგორ  იკვეთება ახალი 

კონცეპტები მსჯელობების დროს. 

მსჯელობის საწყის ეტაპზე გან-

სხვავებული, ხშირად სხვადასხვა 

ტერმინი გამოიყენება, ხოლო 

მსჯელობის ბოლოს  ხდება ტერმინების 

ინტერნსივობის გაზრდა და სტაბი-

ლურად რამდენიმე ტერმინის გამო-

ყენება. 

გვიან 90-იან წლებში ლატვიური 

ენის სწავლა  შედარებით უფრო 

აქტუალური გახდა. საჭირო გახდა 

ნეიტრალური, ემოციურად მისაღები, 

კორექტული  ტერმინები იმისათვის, 

რომ მოსწავლეებს ისინი მიეკუთ-

ვნებინათ ენისათვის: cittautieši (უცხო-

პლანეტელები), mazākumtautības (უმცი-

რესობები), minoritātes, otrās valodas 

apguvēji (მოსწავლეები, რომლებიც 
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სწავლობენ მეორე ენას).  დიდაქტიკური 

ტერმინი  –‘otrā valoda’ (მეორე ენა) არის 

ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ემოციურად 

დატვირთული ტერმინი  სხვა 

ჩამოთვლილ ტერმინებს შორის. 

ტრადიციულ თეორიულ ლიტერატუ-

რაში მეორე ენა განმარტებულია, 

როგორც ენა, რომლის დაუფლებაც 

ხდება მშობლიური / პირველი ენის 

შემდეგ (ბეიკერი, 2002). 1996 წელს 

დაიწყო   ლატვიური ენის დაუფლების 

სახელმწიფო პროგრამა   და ახალი 

მიდგომა - ლატვიური ენის,  როგორც 

მეორე ენის სწავლების მეთოდი იქნა 

არჩეული. შესაბამისად, აქედან 

წამოვიდა  ტერმინიც (სალმე, 2011). 

აღნიშნული ტერმინოლოგია დაეყრდნო 

სკანდინავიური ენის დიდაქტიკას, 

რომელიც განასხვავებს ტერმინებს- 

მეორე ენა და უცხო ენა (ლინდბერგი, 

1995). მასწავლებლებსა და ზრდასრულ 

მოსწავლეებს  პირველად ნეგატიური 

რეაქცია  ჰქონდათ როგორც ლატვიაში, 

ასევე მოლდოვასა და  ყირიმში. 

მოსახლეობას ჰქონდა შეგრძნება, რომ 

მათმა  მშობლიურმა ენამ, მეორე ენის 

ტერმინით მოხსენიების შემდეგ, 

გარკვეულწილად უპირატესობა 

დაკარგა და  მისი მნიშვნელობა 

ჩამოქვეითდა.    დაპირისპირება ყოველ-

დღიურ ომონიმურ კონცეპტებსა და 

სამეცნიერო / აკადემიურ კონცეპტებს 

შორის არის დაუსრულებელი გლო-

ბალური პროცესი ლატვიისთვის... 

აქტუალურია აგრეთვე ტერმინის      trešo 

valstu valstspiederīgie (მესამე ქვეყნის 

ერების) გაგება და გამოყენება.   

ლატვიის კანონმდებლობის თანახმად, 

ეს  არის მესამე ქვეყნის მოქალაქე - პირი, 

რომელიც არ არის არც ლატვიის 

რესპუბლიკის მოქალაქე და არც 

ევროკავშირისა და შვეიცარიის 

კონფედერაციის მოქალაქე.   ტერმინის 

მნიშვნელობა მისი მომხმარებლების 

მხოლოდ მცირე ჯგუფისათვის არის 

ცალსახად გასაგები.   საზოგადოებრივმა  

დისკუსიამ აჩვენა, რომ ტერმინში 

„მესამე ქვეყნის მოქალაქე“ ადამიანების 

გარკვეული ნაწილი გულისხმობს 

შეერთებული შტატების მოქალაქეებს... 

ხალხი ამ შემთხევვაში საგონებელში 

ვარდება და იწყებს ჭოჭმანს ტერმინების 

მნიშვნელობის  შესახებ...    

კიდევ ერთი აქტუალური  

ტერმინოლოგიური საკითხია ინდი-

ვიდის განსაზღვრება, რომელსაც აქვს 

ლატვიის მოქალაქეობა ან საცხოვ-

რებელი ლატვიაში, თუმცა არ არის 

ეთნიკურად ლატვიელი. ტერმინი 

latvijec   გამოიყენება რუსულ ენაში 

(ეროვნება - ლატვიელი). 

განვიხილოთ ასეთი მაგალითი:  

შვედეთში ეთნიკური უმცირესობები-

სათვის შვედური ენის, როგორც მეორე 
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ენის სწავლების საკითხი და, მეორე 

მხრივ, იმავე შვედეთის ეთნიკური 

უმცირესობებისათვის სხვა  თანამედ-

როვე ენის სწავლების საკითხი. 

ბილინგვალიზმის შვედი მკვლევარი 

ლინდენბერგი (1995) აღნიშნავს, რომ ამ 

შემთხვევაში განსხვავება არის იმ 

ადამიანებისათვის, ვინც ჩართულია ამ 

პროცესში, მაგრამ განსხვავება ამ ორ 

ქმედებას შორის არ არის იმ 

ადამიანებისათვის, ვინც ხელისუფლე-

ბის სათავეში დგას.  ამას მივყავართ 

მეორე ენისა და უცხო ენების 

შემსწავლელთა განსხვავებული ფუნდა-

მეტალური საჭიროებების იგნო-

რირებასა და  უარყოფასთან. ჯონსონი 

(2009) ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

დაბალი კოგნიტური შემეცნების  დონეს 

შემდეგნაირად ხსნის:  „როდესაც ვინმე 

ცდილობს, გარკვეული სახის ცოდნა 

მიიტანოს ცნობიერებამდე, ამას 

სჭირდება ცოტა მეტი, ვიდრე არის 

ნახევარი საუკუნე...  ამ დროს შედეგი 

არის ყოველთვის პოპულისტური, 

არაკოჰერენუტული, დაუსრულებელი 

და უფრო მეტიც: ჩნდება  კონცეფციის 

არაზუსტი  განსაზღვრება... სამეცნიერო 

კონცეპტები  მოსწავლეებს აძლევენ 

საშუალებას, ფუქნციონირება მოახერ-

ხონ, შესაბამისად, უფრო ფართო 

ალტერნატიულ სიტუაციებსა და 

კონტექსტშები“ (ჯონსონი, 2009, გვ. 20 - 

21). 

ტერმინების ინტერნაციონალური 

გამოყენების არათანამიმდვრულობისა 

და შეუსაბამობის მაგალითებია ისეთი 

ტერმინების გამოყენება, როგორიცაა: 

მულტიკულტურული / ინტერკულტუ-

რული განათლება; მულტილინგვა-

ლიზმი /  პლურილინგვალიზმი. გრინი 

(2006) საქართველოს ენობრივი 

პოლიტიკის პროგრამასთან მიმართე-

ბით აანალიზებს ტერმინების - 

მულტილიგვალიზმისა და პლური-

ლინგვალიზმის გამოყენების მრავალ-

ფეროვნებას: ორივე ტერმინი აღნიშნავს  

ენების ცოდნასა და გამოყენებას. ისინი 

მიჩნეულნი არიან სინომიმებად. გრინის 

(2006) კვლევის თანახმად, მრავალი 

მკვლევარი განასხვავებს ამ ორ 

კონცეპტს. ქვემოთ განვიხილავთ ამ 

განსხვავებების სამ მაგალითს: 

           …მულტილინგვალიზმი, როგორც 

ინდივიდის დამახასიათებელი თვისება, 

ინდივიდისა, რომელმაც იცის ბევრი ენა. 

ხოლო პლურილინგვალიზმი ახასია-

თებს სოციუმს, სადაც გამოიყენება 

ბევრი ენა; 

…მულტილინგვალიზმი  არის 

სხვადასხვა ენის ცოდნა, ხოლო 

პლურილინგვალიზმი გულისხმობს 

უფრო მჭიდრო ურთიერთკავშირს 

სვადასხვა ენას შორის, როგორც 
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დამატებითი საკომუნიკაციო ინსტრუ-

მენტების ნაერთს. 

…მულტილინგვალიზმი... განსა-

ზღვრავს რეგიონში რამდენიმე 

სხვადასხვა ენის არსებობას, 

დაკონკრეტების გარეშე, თუ რამდენი 

ენაა. ხოლო პლურილინგვალიზმი... 

განსაზღვრავს კონკრეტული ენების 

რაოდენობას (გრინი, 2006, გვ.179). 

ევროპაში დღესდღეობით უკვე 

გამოიყენება ტერმინები შემდეგი 

მნიშვნელობებით: პლურილინგვალიზ-

მი, რომელიც განსაზღვრავს ევროსაბჭოს 

ენობრივ პოლიტიკას და არის ევროპასა 

და სხვა ქვეყნებში ენობრივი 

განათლების პოლიტიკის ფუნდამენტა-

ლური პრინციპი და ასახავს 

ინდივიდების მიერ ენების ფლობას. 

ხოლო მულტილინგვალიზმი აღნიშნავს 

თემში ენების თანაარსებობას: „პლური-

ლინგვალური და პლურიკულტურული 

კომპეტენციები გულისხმობს  უნარებსა 

და შესაძლებლობებს, გამოიყენოს ენები 

კომუნიკაციისა და ინტერკულტურული 

ინტერაქციის მიზნით. ამ ინტერაქციაში 

პიროვნება განიხილება, როგორც 

სოციალური აგენტი და მას აქვს 

სხვადასხვა ენისა და კულტურის 

ცოდნის, გამოცდილების გამოყენების 

უნარი სხვადასხვა ხარისხით. 

ზემოთ განხილული არ უნდა 

გავიგოთ,  როგორც მკვეთრი სხვაობა, ან 

შეპირისპირება კომპეტენციებში, ეს არის   

უფრო რთული, კომპლექსური 

კომპეტენციების თანაარსებობა, რაც 

მომხმარებელს თვითონ შეუძლია 

შექმნას“ (ევროსაბჭო, 2001, გვ. 3). 

პროფესიული ტერმინოლოგიის 

სწავლების მეთოდები  განიხილავენ  

შემდეგ ნიუანსებს - განმარტებითი 

ლექსიკონის შედგენას, სიტყვათა 

ასოციაციებს, ან, ასევე,   გამოიყენებს  

კონტექსტების კვლევის მეთოდს. 

და ბოლოს, ტერმინებში განსხვა-

ვებები არ უნდა მივჩქმალოთ, არამედ 

უნდა განვიხილოთ დაწვრილებით 

იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ 

კონცეპტის სწორად გაგებას. სოციალურ- 

პოლიტიკური ასპექტის მნიშვნელობა 

ხელს უწყობს ტერმინოლოგიის ისტო-

რიულ კონტექსტში განვითარებას. 

როგორც პოლსთონი (1992) აღნიშნავს, 

„თუ არ შევეცდებით გავითვალისწინოთ 

სოციალურ-ისტორიული, კულტურუ-

ლი და ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

ფაქტორები, რომლებსაც მივყავართ ბი-

ლინგვური განათლების კონკრეტულ 

ფორმებამდე, ჩვენ ვერასოდეს  ვნახავთ 

ასეთი განათლების შედეგებს“   (პოლ-

სთონი, 1992, გვ. 9). 

სასწავლო ტერმინოლოგია ხელს 

უწყობს მასწავლებლის სამოქალაქო 

კომპეტენციების განვითარებას.  ბილინ-

გვური განათლების მასწავლებლებს კი 
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ყოველთვის ექნებათ მნიშვნელოვანი 

როლი და  მოქალაქეობრივი პოზიცია 

თემის ბილიგვური განათლების  ხელ-

შეწყობის  საქმეში.  ლატვიელი ლინ-

გვისტები (სალმე, სკუჯინა, 2009)  ხაზს 

უსვამენ ტერმინოლოგიის იდენტი-

ფიკაციის მნიშვნელობაზე და 

აღნიშნავენ, რომ ეს შეიძლება იყოს   

შესაძლებლობა ლატვიური ენის 

სტატუსის ასამაღლებლად და შესაბამის 

საკითხებში აკადემიური ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. 

 

მეთოდოლოგია და მიგნებები 

კვლევა, რომელიც მიზნად 

ისახავდა პროფესიული ტერმინოლო-

გიის სწავლების მეთოდების კვლევასა 

და პილოტირებას, ჩატარდა ლატვიის 

უნივერსიტეტის განათლების ფსიქო-

ლოგიისა და ხელოვნების ფაკულტეტის 

მიერ. კვლევის არჩევანი განაპირობა 

ნაკლებმა ინტერესმა უნივერსალური 

მიგნებების მიმართ და უფრო მეტად 

მათმა რელევანტურობამ მკვლევრებისა 

და სამიზნე ჯგუფებისათვის. კვლევის 

საფუძველი გახლდათ მტკიცებულე-

ბების ზედმიწევნითი შემოწმება 

სხვადასხვა პერსპექტივიდან და მათზე 

კრიტიკული რეფლექსია. ასე რომ, 

კვლევის  მიზანი ითვალისწინებდა 

პროფესიული ტერმინოლოგიით 

აღჭურვის გზებისა და სწავლების 

ეფექტურობის გაზრდის სტრატეგიების 

შემუშავებას. 

პროფესიული ტერმინოლოგიის 

სწავლების მეთოდები შემუშავდა 

როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო 

პროგ-რამებისთვის. მასწავლებლების-

თვის, ისევე, როგორც მოქმედი 

კურსებისთვის, მულტილინგვური 

განათლების მასწავლებელთა პროფე-

სიული განვითარების შესახებ.  

პილოტირებული ტერმინები 

(გრიგულე, 2012) მოიცავს ყველაზე 

ფართოდ გავრცელებულ ტერმინებს 

ბილინგვური განათლების კვლევაში. 

პედაგოგიური დისკურსი დაეფუძნა 

ბრუმფიტის მოდელს (ბრუმფიტი, 1984) 

და ფუნქციურ მიდგომას იმისთვის, რომ 

(1) ეპასუხა მულტილინგვური 

განათლების სწავლებისა და პრაქტიკის 

მოთხოვნებისათვის. მასწავლებლებმა 

უნდა იცოდნენ, როგორ შექმნან საერთო 

ჩარჩო საერთო წყაროსთვის - 

მასწავლებლებს რომ ჰქონდეთ 

ბაზისური თეორიული ცოდნა და 

უნარი, განასხვაონ ერთმანეთისგან 

პერსონალური და ემოციური 

დამოკიდებულება და პროფესიული 

დისკურსი; (2) ტერმინები, რომლებიც 

დაკავშირებულია სწავლების პროცეს-

თან, მაგალითად: სწავლების 

მეთოდების სახელები, რომლებიც 

მასწავლებლებმა უნდა იცოდნენ 
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სააპლიკაციო დონეზე; (3) ეს ყველაფერი 

შესაძლოა აისახოს ანალიტიკური 

უნარების განვითარებაზე. მასწავ-

ლებლებს შეუძლიათ, თავად 

განსაზღვრონ  ტერმინები, მიანიჭონ მათ 

მნიშვნელობა და ასე უზრუნველყონ 

თავიანთი ცოდნისა და გამოცდილების 

კონცეპტუალიზაცია. 

კვლევა მოიცავდა შვიდ საფეხურს: 

1. ფოკუსის არჩევა; 

2. თეორიების შერჩევა; 

3. საკვლევი კითხვების შემუშავება; 

4. მასალის შეგროვება; 

5. მასალის ანალიზი; 

6. შედეგების ანგარიში; 

7. ინფორმირებული ქმედება. 

კვლევა მოიცავდა მტკიცე-

ბულების სისტემატური შემოწმების 

პროცესს. კვლევის შედეგები იყო 

პრაქტიკული თეორიის რელევანტური. 

3 დონეზე მივიღეთ ეს შედეგები: 

პერსონალურ, ორგანიზაციულ და 

მკვლევრის დონეზე. 

პერსონალურ დონეზე შეიქმნა 

მეთოდების სისტემური ნუსხა იმი-

სათვის, რომ პრაქტიკის გასაუმჯო-

ბესებლად სხვისი ქმედებები შეაფასო 

და მოახდინო მათი ინტერპრეტაცია. 

კვლევის ეს პროცესი მოიცავს 

პრობლემის გადაჭრის პროგრესულ 

გზებს, ბალანსის დაცვის უნარს, ანუ, 

როგორც უწოდებენ ხოლმე - შეფასების 

„ადაპტირებულ“ ფორმას. 

ორგანიზაციულ დონეზე, დად-

გინდა ინტერაქციათა სისტემა, 

რომელიც განსაზღვრავს სოციალურ 

კონტექსტს. გამოყენებული თეორიის 

შემოწმება მოითხოვდა მასალისადმი 

განსაკუთრებულ ყურადღებას და 

ინტერპრეტაციისა და ანალიზის 

უნარებს. 

მკვლევრის დონეზე ვალიდური 

აღმოჩენები გაზიარებულ იქნა საბა-

კალავრო და სამაგისტრო მასწავლებლის 

პროგრამების სტუდენტებისთვის და 

დიალოგში ჩართო  საზოგადოების 

უფრო ფართო წრე.  

მასწავლებელთა ტრენერების 

კურსზე,  პროექტის „მულტილინგვური 

განათლების მხარდაჭერა საქართვე-

ლოში“ ფარგლებში (ბაკურიანი, 2012), 

ტერმინები მონაწილეებს დაურიგდათ 

და ისინი ჯგუფურად მუშაობდნენ 

შემდეგი კლასიფიკაციის შესაქმნელად 

(სქემა #1): 
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სქემა #1. კონცეპტის ფორმაციის მეთოდი. ჯგუფური სამუშაოს შედეგი. MLE მასწავლებლების ტრენერთა 

სემინარი. ბაკურიანი, 2012.  

 

 

ჯგუფი 1

• პროფესიული ტერმინები;

• ენებთან დაკავშირებული 
ტერმინები;

• ზოგადი ტერმინები; 

• პოლიტიკური ტერმინები; 

• ახალი უცცნობი ტერმინები; 

• საერთაშორისო ტერმინები; 

• ქმედება, პროცესი, აქტივობა.

ჯგუფი 2

• ენა;

• განათლება ;

• სხვადასხვა.

ჯგუფი 3

• პროცესის სახელწოდებები;

•ენები, განათლება;

• ჯგუფები და ჯგუფებთან 
დაკავშირებული ტერმინები;

• ენობრივ კომპეტენციასთან და 
სწავლებასთან დაკავშირებული 
ტერმინები;

• სოციალური ტერმინები.

ჯგუფი 4

• ენები, ენებთან დაკავშირებული 
ადამიანების ჯგუფები;

• საგანმანათლებლო პროცესები;

• პროგრამები;

• ზოგადი ტერმინები;

• უნარები.

ჯგუფი 5

• ენები; 

• ბილინგვური განათლების 
აბსტრაქტული კონცეპტები;

• ბუნდოვანი ტერმინები (mutno 
ustoičivie) ; 

• კობკრეტული ტერმინები;



 
 

31 
 

E ISSN 1512-3146 (online) 

ISSN 1987-9601 (print) 

 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 
 

www.multilingualeducation.org 

აღსანიშნავია, რომ ჯგუფი 5-ის 

ჩამონათვალში არის ტერმინი - 

მეტაფორა - ბუნდოვანი ტერმინები 

(mutno ustoičivie) - „ხშირად 

გამოყენებადი ტერმინები, რომლებიც 

ყველამ იცის, მაგრამ ტერმინის 

მნიშვნელობის ახსნისას ვერავინ 

აანალიზებს, თუ რას ნიშნავს ის 

რეალურად. თუმცა ეს მისი შესწავლის 

სტიმულს იძლევა“. მეტაფორა ხშირად 

გამოიყენებოდა კურსის მონაწილეების 

მიერ და დროდადრო ციტირებული იყო 

სხვა მასწავლებელთა ტრენინგის 

სესიებზე. 

ყურადღებამისაქცევია ის ფაქტი, 

რომ მულტილინგვური განათლების 

ტერმინებს ხშირად რამდენიმე 

განსხვავებული დეფინიცია აქვს ხოლმე. 

ამ შემთხვევაში ეფექტური მეთოდი 

არის უჯრებად დაყოფა (nesting). 

ჯგუფებს მიეცათ რამდენიმე 

დეფინიცია, დავალება იყო შემდეგი: 

შეემუშავებინათ კრიტერიუმები და 

მიმოეხილათ ისინი.  

 

 

სქემა #2. უჯრებად დაყოფის მეთოდი. მშობლიური ენის დეფინიციები.  

 

მასწავლებელთა დასახმარებლად, 

რათა ისინი ჩამოყალიბდნენ, როგორც  

ტრენერ-მასწავლებლები, შემუშავდა 

კლასიფიკაციის რამდენიმე ამოცანა: 

დავალება 1: ტერმინთა კლასიფიცირება 

იმის მიხედვით, თუ როდის უნდა 

ასწავლონ - ტრენინგის დასაწყისში / 

ტრენინგის განმავლობაში / ტრენინგის 

დასრულებისას.   

დავალება 2: ტერმინთა კლასიფიცირება 

ათვისების ან პროდუქტიული გამო-

ყენების საჭიროების მიხედვით - 

ჩამონათვალის წაკითხვა და იმ 

ტერმინთა მონიშვნა, რომლებიც 

მასწავლებელმა უნდა იცოდეს და 

გამოიყენოს თავის საქმეში. 

დავალება 3:  3-5 თემატურად დაკავ-

შირებული ტერმინის შერჩევა; ტექნიკის 

შერჩევა, წარმოდგენა  და დამუშავება - 

თუ როგორ გააცნობენ ამ ტერმინებს 

მასწავლებლებს კურსებზე. 

ჩამოთვლილი და აღწერილი 

მეთოდები (ცხრილი 1) შემუშავდა და 

გამოყენებულ იქნა ტერმინოლოგიის 

სწავლებისათვის სასწავლო და მოქმედ 

პროგრამებში. ვების „ცოდნის სიღრმე“ 

წარმოშობა

ენა, რომელიც პიროვნებამ 
უპირველესად ისწავლა.

იდენტიფიკაცია

ენა, რომელთანაც პიროვნება 
თავს აიგივებს

ენა, რომელთანაც სხვები 
აიგივებენ პიროვნებას, როგორც 
მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეს.

კომპეტენცია

ენა, რომელიც პიროვნებამ 
ყველაზე კარგად იცის

ფუნქცია

ენა, რომელსაც პიროვნება 
ყველაზე ხშირად გამოიყენებს.
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(DOK)  გამოყენებულ იქნა მეთოდების 

კლასიფიცირებისა და შეფასებისთვის. 

ის დაეფუძნა ბლუმის ტაქსონომიას 

ნორმან ელ ვების ვისკონსინის 

საგანმანათლებლო კვლევების ცენტრის 

მიერ კურიკულუმის, მიზნების, 

სტანდარტების და შეფასებების 

თანმიმდევრული ანალიზისთვის ხელის 

შესაწყობად. შემუშავდა ოთხი საფეხური 

(საფეხური 1 - გახსენება და 

რეპროდუქცია; საფეხური 2 -

უნარი/გაგების უნარი; საფეხური 3 -

სტრატეგიული აზროვნება; საფეხური 4 

- მრავალმხრივი აზროვნება). (ვების 

„ცოდნის სიღრმე“ (DOK)).  

სწავლების მეთოდების პროფე-

სიული ტერმინოლოგიის ცხრილი 

საშუალებას გვაძლევს, ვიმოქმედოთ არა 

მხოლოდ აზროვნების უდაბლეს 

საფეხურზე შეძენილ ტერმინოლოგიაში, 

არამედ შევამოწმოთ კიდეც,  თუ 

რამდენად იძლევა მეთოდები და 

სავარჯიშოები სტუდენტთა აზროვნების 

მაღალი დონის უნარების განვითარებას, 

ისევე, როგორც მასწავლებელთა 

განათლების პროგრამები  - მასწავ-

ლებელთა კომპეტენციებისა და 

პროფესიული კვალიფიკაციის სტანდარ-

ტების განვითარების შესაძლებლობას. 

 

ცხრილი 1.  პროფესიული ტერმინოლოგიის სწავლების მეთოდები 

 

ვების „ცოდნის სიღრმე“ შესაბამისი ზმნები მეთოდები 

გახსენება 

ფაქტების, ინფორმაციის ან 

წესების 

მომზადება, განსაზღვრა, იდენტი-

ფიცირება, ილუსტრირება, სიის გაკეთება, 

მიკუთვნება, დაწყვილება, გახსენება, 

ციტირება, დამახსოვრება, ცნობა, 

გამეორება, გახსენება, მოყოლა, 

დადასტურება, გამოყენება, ცხრილების 

შედგენა, 5W პრინციპი: ვინ, რა, როდის, 

სად, რატომ? 

დაწყვილება 

Pelmanism game 

განსაზღვრებების გაკეთება 

Walk and swap 

უნარები 

იყენებს ინფორმაციას ან 

კონცეპტუალურ ცოდნას. 

მოიცავს ორ ან მეტ 

საფეხურს 

მიმართვა, კატეგორიზება, მიზეზისა და 

შედეგის განსაზღვრა, კლასიფიცირება, 

შეგროვება და ჩვენება, შედარება, გარჩევა 

/ განსაზღვრება, შეფასება, დიაგ-რამების / 

ცხრილების გაკეთება, ნიმუშების / 

მაგალითების გაკეთება, დასკვნის 

გაკეთება, დაკვირვება, მოდიფიცირება, 

ორგანიზება, პროგნოზირება, დაკავში-

რება, ჩვენება, შენიშვნების / მონახაზის 

გაკეთება, შეჯამება,  

 

ანტონიმების დაწყვილება  

განსაზღვრებათა შემადგენელი ნაწი-

ლების დაწყვილება; 

საკვანძო სიტყვებისგან განსაზღვრების 

გაკეთება და კონტექსტუალიზაცია; 

სიტყვათა წყობა 
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სტრატეგიული აზროვნება 

მოითხოვს: ახსნა-განმარ-

ტებას / დასაბუთებას, 

გეგმის შედგენა-განვითა-

რებას, თანმიმდევრობას, 

კომპლექსურობას, ერთზე 

მეტ შესაძლო პასუხს 

დაფასება, შეფასება, დამოწმება, 

გაკრიტიკება, ლოგიკური არგუმენტი-

რება, დიფერენცირება, დასკვნების 

გამოტანა,  ფორმულირება, ჰიპოთე-

ზირება, გამოძიება, შესწორება, 

კონცეპტების გამოყენება პრობლემის 

გადასაჭრელად 

დაჯგუფება 

კლასიფიცირება 

სიტყვებთან დაკავშირებული ასოცია-

ციები 
პრობლემის გადაჭრა 

ვიზუალიზაცია 

კონტექსტის გაანალიზება 

 

ფართო აზროვნება 

მოითხოვს: გამოძიებას / 

გამოკვლევას, დროს რომ 

იფიქრო და გააანალიზო 

პრობლემის მრავალმხრი-

ვობა 

ანალიზის გაკეთება, კონცეპტების 

გამოყენება, შეთხზვა, დაკავშირება, 

შექმნა, გაკრიტიკება, აზრის დაცვა, 

კონსტრუირება/დაგეგმვა, შეფასება, 

განსჯა, შეთავაზება, დამტკიცება, 

მხარდაჭერა, სინთეზირება 

კონცეპტის ფორმირება 

კონცეპტის ჩამოყალიბება 

 

  

შესაბამისად, თამაში „პელმა-

ნიზმი“ და მცოცავი განმარტებები არც 

თუ ისე საჭიროა აზროვნების ქვედა 

დონეზე მიმდინარე პროცესებისთვის, 

მაგრამ ისინი სასარგებლო მეთოდები 

გამოდგა ტერმინების გასაცნობად, ასევე 

- ჯგუფების შექმნისას და 

ინტერაქციისას. ამ მეთოდების მთავარი 

იდეა ბარათების ტერმინებთან და მათ 

განმარტებასთან დაწყვილება იყო. ამ 

მეთოდების ვარიაცია - ანტონიმების 

დაწყვილება, დეფინიციის ნაწილების 

დაწყვილება, მოცემული საკვანძო 

სიტყვების დეფინიცია და კონტექსტის 

გათვალისწინება საჭიროებს ღრმა 

აზროვნებას უნარების / კონცეპტების 

დონეზე. ტერმინების ეფექტური 

მიწოდების და გამოყენების კიდევ ერთი 

მეთოდი იყო სიტყვათა შედგენა.  ის 

მოიცავს გაშიფვრას - მონაწილეებმა 

უნდა გაშალონ მნიშვნელობა: 

მაგალითად., reliability (ზმნიდან-rely და 

სუფიქსიდან - ity) და შედარება, 

მაგალითად: დაწყებითი, საშუალო, 

უმაღლესი განათლების დაწესებულე-

ბები... ეს იყო პირველი საფეხური ახალი 

ტერმინოლოგიის შექმნისას. 

კონცეპტუალური რუკა და 

ტერმინები დამახასიათებელია კონს-

ტრუქციული სწავლებისათვის. რათა 

ვასწავლოთ სტუდენტებს ინფორმაციის 

დამუშავების მოდელები: დამატებითი 

ორგანიზატორები, პრობლემათა გამოვ-

ლენა, სიტყვათა ასოციაციები, 

ვიზუალიზაცია და ინფორმაციის 

დამუშავების სხვა მოდელები ხელს 

უწყობენ ადამიანის მიერ თანდა-

ყოლილი თვისების განვითარებას - 

სამყაროსადმი მნიშვნელობის მინიჭებას 

მასალის მოპოვებით  და ორგანიზებით, 

პრობლემების ხედვითა და მათი 

გადაჭრის გზების ძიებით, კონცეპტების 
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და ენის შექმნით  მათი გადმო-

ცემისათვის (ჯოისი, 2002). ტერმინიდან 

გამომდინარე,  ინფორმაციის დამუშა-

ვების მოდელების მიზანი არის 

სტუდენტთა დახმარება, იმუშავონ 

მიღებულ ინფორმაციაზე და ამგვარად 

განავითარონ კონცეპტუალური 

კონტროლი თავიანთ სასწავლო 

სფეროში. 

სოციალური ინტერაქციის 

ხელშესაწყობად, იმგვარი მეთოდები 

იქნა გამოყენებული როგორიცაა 

ადგილმონაცვლეობა, გადამწყვეტი 

ორთაბრძოლა... 

         ახალი ინტეგრირებული მოდგომა 

ტერმინოლოგიისადმი არ განიხილავს 

მათ, როგორც იზოლირებულ 

ერთეულებს, არამედ „ხედავს“ მათ 

ჰოლისტურ ჭრილში, რომელიც 

ლატვიის უნივერისტეტის სამაგისტრო 

პროგრამაში იქნა ჩართული. 

პროფესიული სამაგისტრო პროგრამის 

მასწავლებელი გულისხმობს იმ 

სტუდენტებს, რომელთაც  აქვთ ბაკა-

ლავრის ხარისხი ან დასრულებული 

აქვთ პროფესიული უმაღლესი 

სასწავლებლის  მეორე საფეხური (ან 

შედარებითი განათლება) იმისთვის, 

რომ მიიღონ პროფესიული მაგისტრის 

ხარისხი განათლებაში და სურვილის 

მიხედვით აირჩიონ მასწავლებლის 

დარგობრივი სპეციალიზაცია სკოლის 

საგნების მიხედვით. 

 მთავარი ინოვაცია არის პროგ-

რამის მოდულარული სტრუქტურა, 

სწავლების დროის მოხერხებულობა, 

ბილინგვური სწავლება - ლატვიურ და 

ინგლისურ ენებზე; ასე რომ, ის 

აერთიანებს უცხოური ენისა და 

საგნობრივი შინაარსის სწავლას, 

ინტერდისციპლინარულ მიდგომას; 

ურთიერთკავშირს წინასწარ განსაზ-

ღვრულ შედეგებსა და სტუდენტების 

პროფესიულ სპეციალიზაციასთან; 

დიდაქტიკისა და კვლევის ინტეგრაცია 

საკვლევი უნარების გაზრდით და 

სტუდენტთა სასწავლო პროცესის და 

აქტივობების  დაგეგმვით. სასწავლო 

კურსს, გეგმის მიხედვით, 2-3 ლექტორი 

გაუძღვება. 

 პროგრამის მთავარი პრინციპია 

ინტერდისციპლინარული მიდგომა. 

მისი  განსაკუთრებული ფოკუსი არის 

მზადყოფნა ბილინგვური სწავლები-

სათვის. მაშასადამე, განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა პროფესიული 

ტერმინოლოგიის  ცოდნას სულ მცირე 

სამ ენაზე, ასე რომ, სტუდენტების 

ცოდნა გამდიდრებულია შედარებითი 

დერივაციული სიტემებით და მათი 

ტრანსენობრივი უნარების განვითა-

რებით (სელიქი, სელცერი, 2011). 

ინდივიდუალური მრავალენოვანი 
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კომპეტენცია არის სამიზნე აქტივობა და 

დამხმარე რესურსი კვლევაში რომელიც 

დაკავშირებულია  სასწავლო პროგ-

რამის მოსალოდნელ შედეგებთან:  

 მუშაობს სხვა პროფესიონალებთან 

გუნდში; 

 შეუძლია გაამდიდროს 

ინდივიდის ცოდნა და აზროვნება 

უცხო ენებზე კვლევის 

ჩატარებით. 

 ტერმინოლოგიური სამუშაო 

დაიგეგმა რამდენიმე ეტაპად. პირველი, 

პროფესიული სამაგისტრო სასწავლო 

პროგრამის „მასწავლებელი“ კურსის 

შინაარსის შედგენა, საკვანძო ტერმინები 

და კონცეპტები აირჩა თითოეული 

საგნისადმი რელევანტურად. კონცეპ-

ტები ნათელს ხდის კურსის შინაარსს. 

კურსის კონცეპტების გარკვევა ეხმარება 

ურთიერთკავშირის  გაცნობიერებას, 

რადგან ტერმინების ნაკლებობა 

დაკავშირებულია სწავლის შედეგებთან. 

დაგეგმილი იყო რომ გაცნობით 

სესიისას, თითოეული თემის დას-

რულებისას და გამოცდაზე, სტუდენ-

ტები აკეთებენ ტერმინოლოგიასთან 

დაკავშირებულ სავარჯიშოებს. 

 მეორე რიგში, გაცნობით 

სესიაზე გამოყენებულ იქნა კონცეპტის 

ფორმირების მოდელი. სტუდენტებს 

მიეცათ კონცეპტების ჩამონათვალი და 

მათ, წინასწარ განსაზღვრულ ჯგუფებში, 

უნდა დაელაგებინათ ისინი: 

მდგრადობა, კეთილდღეობა, 

თანხმობა, მრავალფეროვნება, 

დაცულობა, იდენტობა,  ადამიანის 

უფლებები, ერთობა, ჰოლიზმი, 

კონტექსტუალობა, კრეატიულობა, 

ცხოვრებისეული უნარები, ღირებუ-

ლებითი ორიენტაცია, მონაწილეობა, 

პასუხისმგებლობა, მსოფლიო მოქა-

ლაქეობა, გლობალიზაცია, დროისა 

და სივრცის ურთიერთკვეთა, 

იმედიანი მომავლის ისტორიები, 

არაფორმალური განათლება... 

შემდეგ, რათა  შეეჯამებინათ 

საკითხი, სტუდენტებმა შექმნეს 

ძირითად კონცეპტთა სია:  

მასწავლებელი, როგორც პარტნიორი 

ან მრჩეველი; ჩართულობა, მდგრა-

დობა, საერთო კომუნიკაცია, კოლა-

ბორაცია, სასწავლო პროცესისადმი 

პასუხისმგებლობა, ინტერაქცია, პი-

როვნების განვითარება, სამუშაო 

ატმოსფერო, ინკლუზია, მრავალფე-

როვნების აღნიშვნა, კულტურული 

დიალოგი, მხარდამჭერი გარემო, 

მნიშვნელოვანი სოციალური შინა-

არსი, ეფექტიანობა, მონაწილეობა, 

მოტივაცია და ენერგია თანამ-

შრომლობისა და მონაწილეო-

ბისათვის, სწავლა და სიამოვნება, 

აზრის გამოხატვა, ახალი ცოდნა, 



 

36 
 

ლ. გრიგულე, რ. ს. მინკანი, ი. ოდინა   
პროფესიული  ტექნოლოგიების შემოღება მასწავლებელთა მულტილინგვური                                                      # 3, 2014 

განათლების პროგრამებში: არგუმენტაცია და პრაქტიკა                                                                                               გვ. 17-44 

თანამშრომლობა, გზა საერთო 

მიზნისკენ, გამოცდილება, მსოფლ-

მხედველობა, ინდივიდის წვლილი 

საერთო მიზნის მისაღწევად, 

სასურველი გარემო, პატივისცემა, 

სარგებელი, სწავლა ქმედებასთან 

ერთად,  მასწავლებელი - მრჩეველი 

(ტერმინები კურსიდან „დიდაქტი-

კური მიდგომები საგანმანათლებლო 

პრაქტიკაში“ ((Peda5163): ცნებები, 

რომლებიც დაკავშირებულია სოცი-

ალური ინტერქციის მეთოდებთან). 

კონცეპტები და ტერმინები სამ 

ენაზე იქნა გამოყენებული (თითოეული 

ენის სემანტიკისა და სიტყვათა 

წარმოების გათვალისწინებით), რამაც 

ხელი შეუწყო ღრმა და დეტალურ 

გააზრებას. ასეთი გამოცდილება 

სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, 

აკადემიურ შინაარსზე ჰქონდეთ 

ხელისაწვდომობა მათ მიერ შექმნილ 

საკლასო სამუშაოს რესურსების 

გამოყენებით. ასე რომ, აკადემიურმა 

პერსონალმა გააცნობიერა სტუდენტების 

მიერ თეორიის ცოდნა. აქტივობამ აჩვენა 

ჯგუფის პროფესიული ინტერესები და 

დამოკიდებულებები, რაც მათ იციან და 

რაც შეიძლება იქნეს ათვისებული. 

სხვა სავარჯიშოში სტუდენტებს 

მიეცათ დავალება, მოენახათ საკუთარი 

მაგალითები ისეთი სიტყვებისათვის, 

რომელთაც არ ჰქონდათ შესატყვისი 

თარგმანი სხვა ენებზე. ლატვიურ ენაში : 

kapusvētki; ქართულ ენაში: გენაცვალე, 

გამარჯობა; უკრაინულში посіпака, 

тітушки, жовтогарячий.  რთულმა 

ტერმინებმა, რომელთა თარგმნაც 

შეუძლებელი იყო, ხელი შეუწყო 

კრეატიულობას და გაზარდა ცნობადობა 

ენობრივი უნარების ფარდობიზთობის. 

 

დასკვნები და დისკუსია 

კვლევას ჰქონდა დადებითი 

ეფექტი ბევრი კუთხით, მაგრამ ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ის, რომ ის იყო 

რელევანტური მონაწილეთათვის. 

რელევანტურობა გარანტირებული იყო, 

რადგან მკველვრებმა განსაზღვრეს 

კვლევის  ფოკუსი, რომლებიც ასევე 

იყვნენ კვლევის შედეგების პირველი 

მომხმარებლები. კვლევა დაეხმარა 

განმანათლებლებს, ყოფილიყვნენ უფრო 

ეფექტურები მათთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანში - სწავლებასა და 

სტუდენტთა განვითარებაში. ეს ასევე 

იყო დიდი გამოცდილება მკვლევარ-

პრაქტიკოსებისთვის. 

ტერმინოლოგია აკავშირებს 

სწავლებასა და სწავლას. ლექტორმა 

სამუშაო უნდა დაიწყოს შერჩეული 

ტერმინებით და შესაბამისი მეთო-

დებით. საჭიროებების ანალიზის 

ჩატარება შესაძლებელია ღირებული 

აქტივი იყოს. პროფესიულ საგანმა-

ნათლებლო პროგრამებში, ტერმინებით 
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მუშაობა რელევანტურია იმ 

მასწავლებლებთან, რომლებიც აპირებენ 

იმუშავონ როგორც მულტიპლიკატო-

რებმა / მენტორმა / ტრენერმა/. 

კვალიფიციურმა ფოკუსმა კონცეპტების 

რუკასა და ტერმინებზე თავად 

სტუდენტების მიერ მასწავლებლის 

განათლების დროს, შეიძლება 

გამოიწვიოს მეთოდების ტრანსმისია 

თავიანთ მიდგომებსა და პროფესიულ 

რეპერტუართან: „შესწავლის პროცესი, 

რომელიც მიმართულია სასწავლო 

გამოცდილების შეძენისაკენ, არის 

ზუსტად ისეთივე განათლების საშუალო 

და უმაღლეს საფეხურებზე, როგორიც ეს 

არის ახალგაზრდა ბავშვებში. 

მათემატიკის მასწავლებელი და 

ფიზიკის პროფესორი აწყობენ გარემოს, 

აწვდიან სტუდენტებს ამოცანებს და 

ცდილობენ გაარკვიონ, რა ხდება 

სტუდენტების გონებაში, ისევე როგორც 

მასწავლებელი, რომელიც ბავშვებს 

წერას და კითხვას ასწავლის“ (ჯოისი, 

კალოუნი და ჰოფკინსი, 2002). 

ტერმინების გაგების და 

დასწავლის მეთოდი პასუხობს 

ვუდვარდის მიერ შემოთავაზებულ 

(1991) „შიდა ციკლის“ კონცეპტს, რაც 

არის სხვა საფეხურიდან გადმოღებული 

აქტივობის ჩარჩო. ის გამოიყენეს 

ტრენერებმა საკუთარი სილაბუსის 

შექმნისთვის. შინაარსი შეესაბამება 

პროცესს, ასე რომ ის ქმნის მბრუნავ 

ზოლებს... ამ მოდელს „შიდა ციკლი“ 

იმიტომ დაერქვა, რომ  მბრუნავ ზოლებს 

ჰგავს.  

მაგისტრის პროფესიული 

კომპეტენცია სწავლების შედეგების სამი 

ურთიერთდაკავშირებული  კომპონენ-

ტისგან შედგება: 1) პროფესიული 

კომპეტენციის ეპისტემოლოგიური 

ასპექტი კოგნიტურ საქმიანობაში; 2) 

პროფესიული კომპეტენციის ონტო-

ლოგიური ასპექტი ინტეგრირებულ 

პედაგოგიურ პრაქტიკასა და კვლევაში; 

3) პროფესიული კომპეტენციის აქსიო-

ლოგიური ასპექტი პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში, რომელიც მიმართულია 

ინდივიდის კეთილდღეობასა და 

საზოგადოების თანმიმდევრული 

განვითარებისაკენ. ამ კვლევის ფოკუსი 

ადასტურებს, რომ ტერმინოლოგიური 

ასპექტი უკავშირდება სასწავლო 

პროგრამების შედეგების სამივე 

კომპონენტს: განსაკუთრებით - პროფე-

სიული კომპეტენციის ეპისტემო-

ლოგიურ ასპექტს, რაც ითვალისწინებს 

იმას, რომ სტუდენტებს შეუძლიათ 

ინფორმაციის გადაცემა ნათლად და 

დამაჯერებლად, კოგნიტურ და 

ეფექტურ პროცესებზე დაყრდნობით, 

სამიზნე ჯგუფის ხასიათისა და 

განსხვავებული სოციალურ-კულტუ-

რული კონტექსტის გათვალისწინებით.  
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დანართი 1.   პროფესიული ტერმინოლოგიის სწავლების მეთოდები 

კონცეპტის სიმულაციური მეთოდი, Inga Belousa 

 

დავალება ჯგუფებისთვის: გამოიყენეთ 

სპეციფიკური საკვანძო სიტყვები 

სქემატური მოდელის შედგენისათვის, 

შემდგომში სასწავლო კურსის 

შინაარსის განსასაზღვრად.  

 

ჯგუფი 1: საგანმანათლებლო კურსები 

მასწავლებლებისთვის მათი პროფე-

სიული კომპეტენციების გასაუმჯობე-

სებლად, რომ უზრუნველყონ მდგრადი 

კულტურული საგანმანათლებლო 

გარემო / სივრცე.  

 

ჯგუფი 2:  საკითხით დაინტერესების 

მიზნით - დისკუსია კოლეგებთან ყავის 

შესვენებაზე 

 

ჯგუფი 3: ახლობელ ადამიანთან 

საუბარი (შესაძლოა იყოს ბავშვი ან 

თინეიჯერი) სასწავლო კურსის შესახებ 

ინფორ-მირებისთვის 

 

ჯგუფი 4: ახალი კოლეგის მენტორობა 

მდგრადი კულტურული 

საგანმანათლებლო გარემოს შექმნის 

წახალისებისა და მხარდაჭერისთვის.  

 

ჯგუფი 5: გაკვეთილების შემდეგ 

კოლეგებთან დისკუსიის გამართვა 

რათა მოხდეს მათი ინტერესის 

შენარჩუნება/გაძლიერება.  

 

ეს მეთოდი არა მარტო ავითარებს 

აზროვნებას, არამედ მძლავრი იარაღია 

აკადემიური ენის განვითარება-

დისკრიმინაციისთვის და ასევე 

სხვადასხვა ენის  პრაქტიკისთვის.  

 

კონცეპტის ფორმირება 

კლასიფიკაციის უნარების განვითარება, 

ჰიპოთეზების შედგენა და დატესტვა, 

როგორ განვავითაროთ 

კონცეპტუალური აზროვნება. ეს 

მოიცავს სამ საფეხურს: 

 

1. კონცეპტის ფორმირება: რა რასთან 

ჯგუფდება? მოსწავლეები ასახელებენ 

სიტყვებს, რომლებიც კავშირშია 

კონცეპტთან, აჯგუფებენ მათ  და ამ 

ჯგუფებს ასათაურებენ.  

 

2. ინტერპრეტაცია:  რას ხედავ? - 

მოსწავლეები აღწერენ ახალ 

კლასიფიკაციებს, ხსნიან, რა კავშირია 

კატეგორიებს, მიზეზებსა და შედეგებს 

შორის და აკეთებენ დასკვნებს.  

 

3. პრინციპების გამოყენება:  რა 

მოხდებოდა თუ? - მოსწავლეები 

იყენებენ წესებს, რომ დაამტკიცონ ან 

ახსნან ჰიპოთეზები, ვარაუდები და 

პროგნოზები, მუშაობენ კრიტერიუმების 

შედგენაზე რომ დატესტონ ისინი. 

ინდუქციური აზროვნება ეხმარება 

მოსწავლეებს მოიძიონ და 
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კლასიფიცირება მოახდინონ 

ინფორმაციის, შექმნან კატეგორიები  და 

ჩამოაყალიბონ და დატესტონ 

ჰიპოთეზები  კონცეპტთა ჯგუფების 

შესახებ.  

 

მიღწევის კონცეპტი 

მასწავლებელი ფიქრობს კონცეპტზე და 

ფორმულირებას უკეთებს მის 

განმარტებას. მოსწავლეებს ევალებათ, 

გამოიცნონ ეს კონცეპტი და შეადარონ 

ერთმანეთს ვალიდური და 

არავალიდური მაგალითები.  მოიცავს 

სამ საფეხურს: 

 

1. მასწავლებელს კონცეპტის შესაბამისი 

მაგალითები მოჰყავს. მოსწავლეები 

გამოთქვამენ ვარაუდებს და ტესტავენ 

მათ. სხვადასხვა მახასიათებელზე 

დაყრდნობით, ისინი აკეთებენ 

განმარტებებს.  

 

2. კონცეპტის დატესტვა: მასწავლებლებს 

მოყავთ მაგალითები, რომლებიც 

რელევანტურია ან არარელევანტური 

კონცეპტებთან მიმართებაში. მასწავლე-

ბელი ამტკიცებს სწორ ვარაუდებს, 

ამბობს კონცეპტს და ასწორებს 

მოსწავლეების მიერ გაკეთებულ 

განმარტებებს. მოსწავლეები ამდიდ-

რებენ კონცეპტს მახასიათებლებით და 

მოყავთ უფრო მეტი მაგალითები.  

 

3. აზროვნების სტრატეგიების ანალიზი: 

მოსწავლეები გამოთქვამენ თავიანთ 

აზრებს, მსჯელობენ ვარაუდებისა და 

ჰიპოთეზების როლზე კონცეპტის 

მიღწევის კონტექსტში.  ეს მეთოდი 

გეხმარება, იცნო კონცეპტები, შეადარო 

ერთმანეთს მაგალითები. არარე-

ლევანტური მახასიათებლებით მაგალი-

თების გამოყენება ავლენს იმ 

მახასიათებლებს, რომლებიც ტიპურია 

კონცეპტებისთვის. არარელევანტური 

მაგალითების დასახელება არის ძალიან 

მნიშვნელოვანი, რადგანაც ეს უწესებს 

გარკვეულ შეზღუდვებს კონცეპტებს.  

 

სინეკტიქსი 

სინეკტიქსი (Synectics) - ეს არის 

პრობლემის გადაჭრის მეთოდი, 

რომელიც აადვილებს ფიქრის პროცესს, 

რომელიც მოსწავლეებმა შეიძლება არ 

იცოდნენ. ამ მეთოდის მიზანია, 

განავითაროს შემოქმედებითი აზროვ-

ნება, გაზარდოს ცნობადობა შემოქ-

მედებითი პროცესების შესახებ და 

სრულყოს სტრატეგიები. სინეკტიქსი 

ნიშნავს ანალოგების შექმნას და მათ 

გამოყენებას პრობლემის გადაწყვეტის 

პროცესში, ასევე - ახალი იდეების 

გენერირებას.  იგი მოიცავს რამდენიმე 

საფეხურს: 

 

1. სიტუაციის აღწერა.  მასწავლებელი 

ავალებს მოსწავლეებს, აღწერონ 

რეალური სიტუაცია, როგორადაც მას 

ხედავენ.  

 

2. პირდაპირი ანალოგი - მასწავლებელი 

და მოსწავლეები ასახელებენ 

ინდივიდებს, საგნებს, მოვლენებს. 

მოსწავლეებმა უნდა მოიფიქრონ 

პირდაპირი ანალოგები და ახსნან, რა 

მსგავსებაა ორიგინალსა და ანალოგს  

შორის. ახალი მიდგომის აღმოსაჩენად  

მოცემულ სიტუაციას ცვლის ახალი 

სიტუაცია ან პრობლემა.  
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3. პერსონალური ანალოგი: 

მასწავლებელი ავალებს  მოსწავლეებს 

თავიანთი თავი წარმოიდგინონ 

რომელიმე  ცოცხალ ან უსიცოცხლო 

არსებებად და აღწერონ ეს პირველი 

პირის გადმოსახედიდან. (წარმოიდგინე, 

რომ შენ ხარ....! რას გრძნობ? როგორ 

აღიქვამ ამ ყველაფერს?, რა არის შენ 

გარშემო?). 

4. სიმბოლური ანალოგი: თავიანთი 

დამახასიათებელი თვისებებიდან 

გამომდინარე მოსწავლეები აკეთებენ 

სიტყვათა კომბინაციებს, რომლებიც 

წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან, 

მაგალითად: სასტიკი სიკეთე, კეთილი 

მტერი, სასტიკი თამაშები, საშინელი 

ზაფხული, მართალი ტყუილები. 

მოსწავლეებმა უნდა ახსნან ეს 

წინააღმდეგობა და მოიყვანონ მაგალითი 

კულტურიდან ან ბუნებიდან.  

5. მასწავლებელი და მოსწავლეები 

უბრუნდებიან  საწყის ეტაპზე დასმულ 

საკითხსა თუ  პრობლემას  და იყენებენ 

ანალოგიებს ცნობიერების 

გასაფართოვებლად.  

 

ტერმინების განსაზღვრა 

ეს მეთოდი გეხმარება მნიშვნელობის 

ფორმულირებაში.  იმისათვის რომ 

მოიფიქრო  განმარტება,  შეიძლება 

ჩაატარო პატარა კვლევა და 

გაიგო/აღმოაჩინო სხვადასხვა 

კონტექსტი, დისკურსი და შესაბამისი 

მნიშვნელობა (სილაბუსი, კურიკულუმი 

და სხვა.).  სტუდენტები აღმოაჩენენ 

დეფინიციას რომელიც ხსნის ტერმინს. 

მათ შეუძლიათ გააფართოვონ ან 

დაავიწროვონ ტერმინის "მასშტაბი".  

 

„ადგილი ხალიჩაზე“ 

„ადგილი ხალიჩაზე“ (Placemat) - ეს არის 

მეთოდი, რომელიც ეხმარება 

მოსწავლეებს. მოახდინონ დეფინიციის 

შექმნის პროცესის ვიზუალიზაცია. 

მოსწავლეები ინდივიდუალურად წერენ 

თავიანთ იდეებს და შემდეგ 

განიხილავენ და თანხმდებიან საბოლოო 

ვერსიაზე. ამის შემდეგ მოსწავლეები 

იყოფიან 4-კაციან ჯგუფებად და 

ასრულებენ შემდეგ დავალებას: 

თავიანთი ფურცლების გვერდებს ყოფენ 

4 ნაწილად, დიაგონალურად, წრე 

მოხაზულია გადაკვეთის წერტილში.  

1. მოსწავლეებს ევალებათ, დაწერონ 

კონცეპტი placemat-ის შუაში. 

2. თითოეული მოსწავლე წერს იდეას ან  

კომენტარს placemat-ზე მისთვის 

გამოყოფილ ადგილას.  

3. შემდეგ მოსწავლეები კითხულობენ 

ერთმანეთის ნაწერებს და განიხილავენ 

ამ იდეებს.  

4. ბოლოს ისინი თანხმდებიან, რომელი 

იდეა შეიძლება დაიწეროს შუაში.  

 

ადგილმონაცვლეობა (Walk and swap) 

ამ მეთოდის მიზანია, გაიგო და ისწავლო 

კონცეპტები და საკვანძო სიტყვები 

1. თითოეულ მოსწავლეს ურიგდება 

ფურცლის ნაგლეჯი და ერთი საკვანძო 

სიტყვა. 

2. მოსწავლეები ფურცლის ერთ მხარეს 

იწერენ ტერმინს და მეორე მხარეს მის 

მნიშვნელობას წერენ.  

3. მოსწავლეები დგებიან და ეძებენ 

პარტნიორს. მოსწავლე A კითხულობს 

მოსწავლე B-ს მიერ დაწერილ  ტერმინს 

ინგლისურ ან მშობლიურ ენაზე. 
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4. მოსწავლე B ეუბნება მნიშვნელობას, 

თუ ის ვერ განმარტავს ტერმინს, მაშინ 

მოსწავლე A განმარტავს და ეუბნება 

მოსწავლე B-ს, რომ ის სამჯერ 

გაიმეოროს.  შემდეგ მოსწავლე B 

კითხულობს თავის დაწერილ სიტყვას 

და იმავე პროცესს მიჰყვება.  

5. როდესაც ისინი დაასრულებენ, 

ცვლიან ფურცლებს და პოულობენ სხვა 

მეწყვილეს.  

6. ეს პროცესი გრძელდება იქამდე, სანამ 

მოსწავლეები არ გაცვლიან ერთმანეთში 

რაც შეიძლება მეტ ტერმინს.  

 

ბოლოს მოსწავლეებმა უნდა დაწერონ ის 

სიტყვები, რომლებიც დაამახსოვრდათ  და 

იმსჯელონ მნიშვნელობების სხვადასხვა 

ნიუანსზე.  

 

დაპირისპირება (Showdown) 

ამ მეთოდის მიზანია, შეასწორო ან 

ისწავლო სიტყვები, ტერმინები, 

დეფინიციები, შეამოწმო შენი ცოდნა.  

 

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. 

მასწავლებელი ამზადებს კითხვებს ან 

სიტყვებს თითოეული ჯგუფისთვის, 

წერს თითოეულ კითხვას ან სიტყვას 

ცალკე ფურცლის ნაგლეჯზე.  

 

ვერსია - ფურცლის ერთ მხარეს წერია 

კითხვა, მეორეზე - პასუხი; ან ერთ 

მხარეს წერია სიტყვა მშობლიურ ენაზე 

და მეორეზე - ამ სიტყვის თარგმანი.  

 

მაგალითი:  ისწავლე სიტყვები, რომ-

ლებიც დაკავშირებულია თემასთან.  

 

1. დადე ბარათზე დაწერილი სიტყვა  

ცენტრში, სადაც ჯგუფის ყველა წევრი 

დაინახავს. მშობლიურ ენაზე 

დაწერილია - სახით ზემოთ, 

ინგლისურად - ქვემოთ.  

2. აირჩიე კაპიტანი/ლიდერი პირველი 

რაუნდისთვის. 

3. ლიდერი ხმამაღლა კითხულობს 

პირველ სიტყვას. 

4. ლიდერის ჩათვლით ყველა თავის 

ფურცელზე წერს ამ სიტყვის თარგმანს. 

5. როდესაც ყველა დაასრულებს წერას 

ლიდერი ამბობს - "მაჩვენეთ". 

6. ყველა აჩვენებს თავის პასუხს. 

7. ლიდერი ამოაბრუნებს ბარათს რომ 

შეამოწმოს პასუხი.  

8. ჯგუფი მართავს დისკუსიას მათ მიერ 

დაწერილ პასუხებზე, რომლებიც 

განსხვავებულია.  

9. თუ ყველას სწორი პასუხი აქვს ბარათს 

აიღებენ, არასწორი პასუხების 

შემთხვევაში კი - ბარათი 

გადაინაცვლებს შეკვრის ბოლოში, რათა 

მოგვიანებით გაიმეორონ.  

 

შემდეგ რაუნდში მარცხნივ მჯდომი 

მოსწავლე  ხდება ლიდერი.  

 

ვენის დიაგრამა 

მეთოდის მიზანია ტერმინოლოგიის 

დამუშავება, თემასთან, ტერმინებსა და 

კონცეპტებთან დაკავშირებული ცოდნის 

გააქტიურება მსგავსებებსა და განსხვა-

ვებებზე. მოსწავლეები წერენ ორ 

არჩეულ თემას რომ შეადარონ 

ერთმანეთს და შემდეგ წერენ  მათ შორის 

მსგავსებებს. მაგალითი: ბილინგვური 

განათლება და საგნისა და ენის 

ინტეგრირებული სწავლება.  
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თამაში „პელმანიზმი“ 

ამ მეთოდის მიზანია, დაიმახსოვრო 

ტერმინოლოგია.  

1. ორმა ან მეტმა მოსწავლემ შეიძლება 

ითამაშოს ეს თამაში: უნდა მომზადდეს 

ბარათები, რომლებზეც ტერმინებია 

დაწერილი. ბარათების უკანა მხარე 

უნდა იყოს ერთნაირი და შეიძლება 

დაწყვილდეს ორად ან ოთხად.  

2. ბარათები კარგად არის არეული და 

გაშლილია სათამაშო ზედაპირზე. 

ბარათები ერთმანეთზე არ უნდა ეწყოს. 

სურვილისამებრ, შესაძლოა  დალა-

გებული იყოს გარკვეული თანამიმ-

დევრობით ან არათანამიმდევრობით.  

3. მოსწავლეები მონაცვლეობით 

თამაშობენ.  თითოეული მათგანი 

თავისი რიგის მოსვლის დროს თავის 

არჩეულ ორ ბარათს იღებს. თუ ბარათები 

ემთხვევა (მაგალითად, ტერმინი 

ლატვიურად და ტერმინი ინგლისურად 

დაემთხვა) მოსწავლეები იღებენ ამ ორ 

ბარათს, გადადებენ წინ და აგრძელებენ 

თამაშს. თუ ტერმინები, რომლებიც 

ბარათებზეა დაწერილი არ დაემთხვა 

ერთმანეთს, მოსწავლეები უკან 

დააბრუნებენ ბარათებს თავის ადგილას.   

4. თამაში გრძელდება იქამდე, სანამ 

ყველა ბარათი, რომელიც მაგიდაზე 

დევს, არ დაწყვილდება.  

5. თითოეული მოსწავლე იღებს ერთ 

ქულას თითო წყვილი ბარათისთვის. 

გამარჯვებულია ის მოსწავლე, რომელიც 

ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.  
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კახა გაბუნია 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში 

1. ქართველური ენები 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში ასახულია 2006-2009 წელს მაინის ფრანკფურტის გოეთეს 

უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული (დამფინანსებელი – Volkwagen 

Foundation) პროექტის „სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე  

საქართველოში“ - ფარგლებში განხორციელებული მასშტაბური 

სამუშაოების  ძირითადი ასპექტები. პროექტში მონაწილეობდა 

საქართველოს 12 სამეცნიერო დაწესებულების  42 მეცნიერი. 

სტატიის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ქართველურ ენათა ჯგუფის 

მიერ 2006-2008 წლებში განხორციელებული კვლევის კრებსითი შედეგები. 

 

შესავალი 

ტერმინი `ენობრივი სიტუაცია~ 

აღნიშნავს ენის გამოყენების საერთო 

კონფიგურაციას მოცემულ დროსა და 

მოცემულ ადგილზე და მოიცავს ისეთ 

მონაცემებს, როგორებიცაა: რამდენი 

ენა და რომელი ენები (დიალექტები) 

გამოიყენება მოცემულ არეალში, 

რამდენი ადამიანი ლაპარაკობს მათზე, 

რა ვითარებაში, რა განწყობები და 

დამოკიდებულებები აქვთ მოცემული 

საზოგადოების წევრებს ამ ენების 

მიმართ” (ფერგიუსონი, 1971, გვ, 157). 

 

1.1. ენობრივი პოლიტიკა  

ენობრივი პოლიტიკა ოფიციალური 

ქმედებაა, რომელიც ცდილობს, 

ჩაერიოს ნებისმიერი ტიპის ენის 

(სახელმწიფო, რეგიონალური, უმცირე-

სობათა, უცხო და ა.შ.) 

ფუნქციონირების სფეროში (მაგალი-

თად, წერის სისტემა, ოფიციალური 
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ენის არჩევა და ა.შ.) ან განათლების 

სისტემაში ამ ენების ადგილის 

საკითხებში. მოქალაქეებმა ან 

მოქალაქეთა ჯგუფებმა, შესაძლებელია, 

ნებაყოფლობით გაატარონ ენობრივი 

პოლიტიკა სახელმწიფო დონეზე ან 

კერძო სექტორში. ენებზე 

ზემოქმედებას ადგილი აქვს კონკრე-

ტული სოციალური სიტუაციების ან 

მოვლენათა კონტექსტში, რომელთაც 

ის მიეკუთვნება. თუმცა ასეთი 

ენობრივი პოლიტიკა ეყრდნობა 

გარკვეულ პრინციპებს (ეკონომიკა და 

ეფექტურობა, ეროვნული იდენტუ-

რობა, დემოკრატია და ა. შ.) 

ენობრივი პოლიტიკა რიგი 

კომპონენტებით შემოიფარგლება (ერის 

კონცეფცია, განათლების მიზნები და 

მისთ.), მოქმედი პირებისაგან 

(პოლიტიკოსები, საზოგადო მოღვა-

წეები, პარტიული აქტივისტები, 

პროფკავშირის წევრები და მისთ.) და 

ჩარევის დონისაგან (საკანონმდებლო, 

მარეგულირებელი და მისთ.). ენისა და 

ენის სწავლების საკითხების პოლი-

ტიკური ბუნების აღიარება არის ამ 

სფეროში ნებისმიერი ქმედების 

წინაპირობა, რადგანაც ტექნიკური 

სირთულეები (სტრუქტურული, 

ადმინისტრაციული, ფინანსური და 

მისთ.), რომლებიც მთავრობებმა 

ინდივიდუალურად ან ერთობლივი 

მოქმედებით უნდა დაძლიონ, ვერ 

გადაილახება, სანამ საკითხები ამ 

პრინციპებთან დაკავშირებით არ 

დაზუსტდება. 

ენა თამაშობს საკვანძო როლს ამა 

თუ იმ სოციალური ან რეგიონულ-

ეთნიკური ერთობის კუთვნილების 

განსაზღვრაში. მშობლიური ენის 

ღირებულების გრძნობა არის 

ფუნდამენტური შემადგენელი იმ 

ადგილის გააზრებისა, რომელიც 

ადამიანს უკავია საზოგადოებაში. 

რადგანაც ენები წარმოადგენს 

ჯგუფური კუთვნილების თვალსაჩინო 

ნიშანს, ისინი შეიძლება ადვილად 

გადაიქცნენ ამ ჯგუფის სიმბოლოდ. 

ენა შეიძლება იყოს ინდივიდისა ან 

ჯგუფისთვის ის ფასეული რესურსი, 

რომელსაც სჭირდება გაფრთხილება 

და შენახვა, რაც თავის ასახვას 

ჰპოვებს ამ ენის მიმართ 

დამოკიდებულებაში (რიაგენი, ლუდი, 

2008, გვ. 29). 

სწორედ ამიტომაც წინამდებარე 

სტატიაში ვიყენებთ ტერმინს 

ენობრივი სახესხვაობა, რათა თავიდან 

ავიცილოთ ტერმინ ენის გამოყენება, 

რომელიც, თავისთავად, გულისხმობს 

ღირებულებებით მსჯელობას. ენობ-

რივი სახესხვაობის ნებისმიერი 

განსაზღვრება ეფუძნება გარე 

ფაქტორებს და არა სახესხვაობის 

რეალურ (ლინგვისტურ) მახასია-

თებლებს.  
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ენას, ისევე, როგორც ნებისმიერ 

მოვლენას, ორგვარი რაობა მოეპოვება, 

ორი ასპექტით განიხილება: ერთია 

მისი შინაგანი, იმანენტური რაობა, 

შეპირობებული მისი ფორმობრივი და 

სემანტიკური სისტემებითა და 

სტრუქტურებით; ამ სტრუქტურათა 

მათსავე დინამიკაში გამოვლენა, მათ 

შორის მიზეზ-შედეგობრივ ურთიერთ-

დამოკიდებულებათა გარკვევა, მათი 

ცვლილებებისა და განვითარების 

კანონზომიერებათა დადგენა არის 

საკუთრივ ლინგვისტიკის ამოცანა. 

მეორეა ენის დანიშნულებითი, 

პრაგმატული მხარე. ენის ამ 

დანიშნულებითი ასპექტის განსაზ-

ღვრა, ენის გამოყენებითი ფუნქციის 

შესწავლა, ენის საზოგადოებრი-ვი 

ღირებულების გარკვევა, ენის 

სოციალურ, საზოგადოებრივ პროცე-

სებთან მიმართების, მასზე ამ 

პროცესების ზეგავლენისა და მის მიერ 

ამ პროცესების ასახვის კვლევა, ანუ, 

ზოგადად, ენის ჩამოყალიბების, 

არსებობისა და განვითარების სოცია-

ლური შეპირობებულობის შესწავლა 

აქვს მიზნად სოციოლინგვისტიკას 

(ჯორბენაძე, 1980). 

 

1. 2. ენათა ნომენკლატურა: 

მშობლიური ენა / დედაენა, უცხო ენა, 

მეორე ენა 

ენათა ნომენკლატურა აკადემიური 

და პოლიტიკური დებატების საგანია 

(მათ შორის - თვით ტერმინი `ენაც~). 

სასურველია გადაიდგას ნაბიჯები 

ტერმინოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად, 

სულ მცირე, ენათა ტიპების 

განსაზღვრისთვის: მშობლიური ენა, 

უცხო, მეორე ენა და სხვ. თუმცა, 

ყველა ამ კატეგორიის ობიექტური 

განსაზღვრა შეუძლებელია.  

საინტერესო მიმართებაა ქართულ 

სინამდვილეში ტერმინებს `მშობლი-

ურ ენასა~ და `დედაენას~ შორის.  

ევროპულ ენათმეცნიერებაში მშობ-

ლიური ენის აღსანიშნავად მეტწილად 

გამოიყენება დედის სემანტიკის 

მომცველი შესიტყვებანი (ინგ. Mother 

tongue, გერმ. Muttersprache, შვედ. 

Modersmål, ფრანგ. La langue maternelle, 

ესპ. La lengua materna,, ქართ. დედაენა 

და ა. შ.); ამავე მნიშვნელობით 

(პრაქტიკულად, როგორც სინონიმს) 

განიხილავენ ტერმინს მშობლიური ენა 

(ინგ. NNative Language, რუს. родной 

язык, ქართ. მშობლიური ენა); 

აღსანიშნავია, რომ ომის შემდგომ 

გერმანიაში გაიმართა სერიოზული 

დისკუსიაც კი, სადაც განიხილებოდა 

ისტორიული `დედაენის~ უფრო 

`ადეკვატური~, ნათარგმნი `მშობ-

ლიური ენით~ (ან – ბაზისური ენით) 

ჩანაცვლების თაობაზე. გერმანიაში 

სრულიად განსხვავებული იყო 

მოტივი – ნაციონალიზმში 

დადანაშაულება (რამიშვილი, 2000, 70); 

ამ მხრივ განსაკუთრებული სიტუაციაა 

ქართულ სინამდვილეში. 

დედაენა განისაზღვრება, როგორც 

`ღვიძლი~ ენა, რომელიც პიროვნების 



 

 48 

       კ. გაბუნია,       ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში: 1. ქართველური ენები                           # 3, 2014 

                                                                                                    გვ. 45-69 

 

 
იდენტობის განმსაზღვრელია, 

მიუხედავად იმისა ბავშვობიდან 

აითვისა იგი თუ არა. როგორც ზემოთ 

ითქვა, ევროპულ ენებშიც მოიპოვება 

შინაარსითა და ფორმით მსგავსი 

ლექსემა, მაგრამ, ისტორიული 

სინამდვილიდან გამომდინარე, ისინი 

უფრო კნინობითი ელფერის 

მატარებლები არიან და, ტრადი-

ციულად, ქალების, ბავშვებისა და 

საზოგადოების სხვა, წერა-კითხვის 

უცოდინარი წევრების მეტყველებაზე 

მიუთითებს; ქართულში კი იგი 

მთავარ ენას აღნიშნავს (რამიშვილი, 

2000, გვ. 9; კიკვიძე, 2004, გვ. 206-212. 

დენისონი, 1986, პატანაიაკი, 2003, გვ. 

23-28). 

დედაენის განმარტებისას ხაზი 

ესმევა ტერმინის სოციოლოგიურ 

დანიშნულებას: `დედაენა მთავარ ენას 

ნიშნავს და არა ვისიმე ენას 

(სოციოლოგიის ობიექტია და არა 

ინდივიდუალური ფსიქოლოგიისა)~ - 

იხ. რამიშვილი, 2000, გვ. 9); „დედაენა 

არის წინაპრების მიერ შექმნილი 

კულტურის ენა, რომელიც, როგორც 

სამყაროს ხედვა-აღქმის სისტემა, 

მრავალ თაობას აერთიანებს. დედაენა 

მთავარი ენაა და არა მაინცდამაინც 

ბიოლოგიური მშობლის ენა“ 

(ფუტკარაძე, 2005, 324). 

როგორც ჩანს, არის მცდელობა, 

ტერმინ `დედაენას~ განსაკუთრებული 

ფუნქციები დაეკისროს (ისეთი, რაც, 

მაგალითად, არ აქვს ინგლისურ 

Mmother Tongue-ს) და ამას აქვს 

გარკვეული ობიექტური წანამძღვარიც: 

აღსანიშნავია ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტი – XIX საუკუნის ბოლოს 

სწორედ ამ სახელწოდებით (დედა ენა) 

დაიბეჭდა იაკობ გოგებაშვილის მიერ 

შედგენილი სახელმძღვანელო, რომლი-

თაც მთელი ქართველი ერი იწყებდა 

მშობლიური ენის შესწავლას და 

შემთხვევითი არ არის ქართველ 

მეცნიერთა შორის გავრცელებული 

მოსაზრება, რომ `სამწიგნობრო 

ქართული (იგივე სალიტერატურო 

ქართული) – დედაენას უიგივდება~ 

(ფუტკარაძე, 2005, 61). 

თავისთავად, თუკი მშობლიურ 

ენას ტრადიციული გაგებით 

მივუდგებით (ეს არის ენა, რომლის 

მეშვეობითაც ბავშვი ლინგვისტური 

`წესების~ გაცნობიერებასა და 

შეთვისებას იწყებს მის უშუალო 

გარემოში და, ამავე დროს, იძენს 

კომუნიკაციური ქცევის წესებს), 

ტოლობის ნიშნის დასმა ტერმინებს 

მშობლიურ ენასა და დედაენას შორის 

მიზანშეუწონელია; ცხადია, რომ 

ტერმინს - დედაენა დღეს უკვე 

შეძენილ-შეთვისებული აქვს დამატე-

ბითი ნიუანსები, რაც ტერმინ 

მშობლიური ენისათვის არ არის 

დამახასიათებელი.  
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მაშასადამე, წინამდებარე სტატიაში 

შეგნებულად ვარიდებთ თავს 

ტერმინების: მშობლიური ენა, დედაენა 

გამოყენებას და  ვიყენებთ ტერმინს 

პირველი ენა  - ეს არის ენა, რომელსაც 

ადამიანი ბუნებრივად, უმთავრესად 

ოჯახში, მშობლების გარემოცვაში, 

ყოველგვარი ინსტრუქციების გარეშე, 

ადრეულ ასაკში ეუფლება. 

აღსანიშნავია განსხვავება ტერმინებს 

- მეორე ენა, უცხო (უცხოურ) ენას 

შორის. მეორე ენა არის სხვა ნებისმიერი 

ენა, რომელსაც ადამიანი სწავლობს 

პირველი ანუ მშობლიური ენის შემდეგ. 

აქ მახვილი გადატანილია გეოგ-

რაფიული და სოციალური გარემოს 

მნიშვნელობაზე; ანუ ეს ენა შეისწავლება 

იმ გარემოში, რომელშიც ამ ენაზე 

საუბრობენ. ეს არ არის ე.წ. უცხო 

(უცხოური) ენა... მეორე ენა 

გულისხმობს არა მხოლოდ დაუფლების 

თანამიმდევრობას, არამედ ხაზს უსვამს 

ენობრივი სახესხვაობის სოციოლინ-

გვისტურ სტატუსს. 

უცხო ენა ეწოდება იმ ენას, რომლის 

გამოყენებაც არ ცდება საკლასო ოთახის 

ფარგლებს. ამ ენის სიღრმისეული 

შესწავლა, ისევე, როგორც უცხო ენისა, 

გაძნელებულია. ძნელია, ისე ისწავლო 

უცხო ენა, როგორც მშობლიური ან, 

თუნდაც, მეორე ენა.  

აუცილებელია გაიმიჯნოს მეორე 

ენისა და უცხო ენის სტატუსები: 

ტერმინი უცხო ენები ხშირად 

გამოიყენება, რათა მოვიხსენიოთ 

ენობრივი სახესხვაობები, რომელთა 

სწავლება შესაძლოა ნაკლები 

მოტივაციით იყოს გამოწვეული: 

კერძოდ, შემსწავლელები არ არიან იმ 

სახესხვაობებთან კონტაქტში, ან 

მხოლოდ ვირტუალურ ან შეზღუდულ 

ფორმებს იყენებენ (კინო, ტელევიზია, 

იმ ქვეყნებში ვიზიტები, სადაც ისინი 

გამოიყენება და მისთ.). ამის გამო, 

ისინი, შესაძლოა, ნაკლებად 

აცნობიერებდნენ საკუთარ მოთხოვ-

ნილებებს უცხო ენებზე - ისინი 

ჩვეულებრივი სკოლის საგნებად 

მიიჩნევიან, რომლებშიც მიღწევების 

დამადასტურებელი არა ფაქტობრივი 

დაუფლება, არამედ მათი შეფასებაა 

(ტესტები, გამოცდები); ეს არის მეორე 

ენისა და უცხო ენის არსებითი 

განმასხვავებელი: მეორე ენას 

შემსწავლელი ეუფლება, შეითვისებს; 

უცხო ენას - სწავლობს, როგორც საგანს 

(აქედან გამომდინარეობს მეთოდიკური 

მიდგომებისა და სწავლების სტრატე-

გიების არსებითი სხვაობაც)... 

 

1.3. სახელმწიფო ენა; დომინანტი ენა; 

ენობრივი უმცირესობები 

სახელმწიფო ენა ენობრივი 

სახესხვაობაა, რომელსაც აქვს 

კონსტიტუციით ან სხვა ლეგალური 

ინსტრუმენტებით სანქცირებული 
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როლი სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს 

შორის საკომუნიკაციო ენის სახით 

(სამთავრობო დეპარტამენტები, იური-

დიული სისტემა,  სკოლები და ა. შ.). 

ეს გულისხმობს, რომ კერძო 

კომუნიკაციებში მოქალაქეებს შეუძლი-

ათ გამოიყენონ ნებისმიერი ენობრივი 

სახესხვაობა. მაგრამ, ხშირ 

შემთხვევაში, ოფიციალური ენა არის  

მოსახლეობის რიცხობრივად ან 

სოციალურად მნიშვნელოვანი ნაწილის 

მშობლიური ენა, თუმცა, მაგალითად, 

დასავლეთ ევროპული ქვეყნების 

ყოფილ კოლონიებში ეს როლი 

შესაძლოა ითამაშოს კოლონიზატორის 

ენამ, რომელიც არ არის არც ერთი 

აბორიგენი ჯგუფის მშობლიური ენა. 

ეროვნულ სახელმწიფოებში 

ოფიციალური ენა შესაძლოა 

იდენტურობის ანუ ეროვნულ 

საზოგადოებაში გაწევრიანების 

ფაქტორი გახდეს,. სახელმწიფო ენა 

ყოველთვის არ ემთხვევა 

მოქალაქეობას (თუ ინგლისურად 

ლაპარაკობთ, არ ნიშნავს, რომ ხართ 

ავსტრალიის მოქალაქე; ფრანგულად 

და ფლამანდიურად მოლაპარაკე 

ბელგიელები ერთი და იმავე 

სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან...). 

ამის გამო, ტერმინი სახელმწიფო ენა, 

არის უფრო ემოციურად 

დატვირთული, ვიდრე ოფიციალური 

ენა (ენობრივი განათლების 

პოლიტიკის განვითარება ევროპაში -  

სახელმძღვანელო პრინციპები, 2008, გვ. 

64). 

ტერმინი დომინანტი ენა 

განეკუთვნება სახესხვაობას, რომელსაც 

უფრო მაღალი ლეგალური ან 

სოციალური სტატუსი აქვს სხვა 

სახესხვაობებთან შედარებით მოცემულ 

გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე. 

უპირატესობა შეიძლება გავრცელდეს 

სახელმწიფოში ან ეხებოდეს იმავე 

სახელმწიფოს მხოლოდ ერთ რეგიონს. 

ეს უპირატესობა არ გაიზომება 

მხოლოდ მოლაპარაკეთა რიცხვით. 

ადგილი, რომელსაც საზოგადოება 

მიანიჭებს სახესხვაობებს, რომელთაც 

აქვთ ასეთი სტატუსი, გვკარნახობს, 

რომ შესწავლილი უნდა იყოს სხვა 

სახეობებისადმი სივრცის გამოყოფის 

სათანადოობა და ამ სივრცის 

მახასიათებლები. 

ენობრივ უმცირესობად იწოდება 

ენა, რომელზეც შესაძლებელია 

ლაპარაკობდნენ უმცირესობები 

ეროვნული ტერიტორიის ნაწილზე, და 

რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს კი 

ოფიციალური სტატუსი, მაგრამ ეს 

შესაძლოა არ იყოს ოფიციალური ან 

ლეგალური ენის სტატუსი. 

ტერმინი ენობრივი უმცირესობა 

განეკუთვნება ენობრივ სახესხვაობებს, 

რომლებიც გამოიყენება გარკვეული 

ჯგუფების მიერ: ეს ჯგუფები თავიანთ 
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თავს განსხვავებულად მიიჩნევენ მათი 

ტერიტორიული განსახლების, რელი-

გიის, ცხოვრების წესის ან ნებისმიერი 

სხვა მახასიათებლის გამო და 

განამტკიცებენ ან არეგულირებენ 

თავიანთ განსხვავებას უფრო დიდი 

საზოგადოების ფარგლებში.  

ზოგიერთი საზოგადოების ენობ-

რივი უმცირესობის სტატუსი არ 

შეესაბამება რაოდენობრივ კრიტე-

რიუმს: გარკვეულ გეოგრაფიულ 

ტერიტორიაზე ან საზოგადოებაში 

ასეთი სახესხვაობები შესაძლოა 

ფართოდ იყვნენ გავრცელებული; 

მაგრამ სტატუსი განეკუთვნება 

უფლებებს, რომლებითაც ეს ჯგუფები 

სარგებლობენ ან ვერ სარგებლობენ: ამ 

ენის სასამართლოში გამოყენება, 

ლეგალური ან ადმინისტრაციული 

დოკუმენტების წარმოება, განათლებაში 

სწავლების ენად (როგორც დაწყებით 

სკოლაში, ისე უნივერსიტეტებში) 

გამოყენება, ეროვნულ მედიაში 

ფუნქციონირება, საგზაო ნიშნებში და 

ა.შ. რეგიონული და/ან უმცირესობათა 

ენების ქარტია ჩამოთვლის საზოგა-

დოებრივი ცხოვრების სექტორებს, 

რომლებშიც წევრი სახელმწიფოები 

ვალდებულებას იღებენ ასეთი 

ენობრივი სახესხვაობებისათვის 

მხარდაჭერაზე. 

 

1.4. ენობრივი თვითიდენტიფიკაცია 

და ჰეტეროიდენტიფიკაცია 

ენა, რელიგიასა და ტერი-

ტორიასთან ერთად, პიროვნების 

თვითინდეტიფიკაციის ერთ-ერთი 

რესურსია. თუმცა, 21-ე საუკუნეში 

სახელმწიფოს ფორმირება ვერ 

მოხდება იმავე მოდელით, რომლითაც 

ყალიბდებოდა ქვეყნები მე-19 

საუკუნეში: დღეს უკვე შეუძლებელია, 

რომ სახელმწიფოებრიობის აღქმა 

განხოციელდეს მხოლოდ ისეთი 

საერთო ისტორიული ღირებულებების 

საფუძველზე, როგორიცაა რელიგიური 

მემკვიდრეობა, ინდივიდუალური 

მორალი და ინდივიდუალიზმი ან 

საერთო პოლიტიკური იდეალები, 

რომლებიც ჯერ კიდევ საკმაოდ 

შორსაა ხალხის ჩვეულებრივი 

ყოფისგან...  

ენის მეშვეობით იდენტიფიკაციის 

საკითხის შესწავლა მხოლოდ 

იდენტობის ფორმირების პროცესის 

კონტექსტში უნდა მოხდეს... საკითხის 

ამ კონტექსტში შესწავლა 

მნიშვნელოვანია, რადგან ენა არის 

იდენტიფიკაციის მექანიზმი და, ამავე 

დროს, მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

პიროვნების გარკვეული ჯგუფისადმი  

მიკუთვნების  შიდა  და  გარე  

ფაქტორების ჩამოსაყალიბებლად.  

ენის მეშვეობით იდენტიფიკაცია 

კულტურული იდენტიფიკაციის 
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ფართოდ გავრცელებული ფორმაა, 

რადგან ენა, საზოგადოდ, ითვლება 

პიროვნების ამა თუ იმ ჯგუფისადმი 

მიკუთვნების მიმანიშნებელი. თუმცა, 

მხოლოდ ერთი ენის გამოყენება, 

როგორც იდენტიფიკაციის მახა-

სიათებლისა, წარმოადგენს მცდე-

ლობას, დაკნინდეს რეალური 

ლინგვისტური მრავალფეროვნება. 

ენობრივი იდენტობის ერთფეროვან 

პროცესად წარმოდგენა არის 

მიზანმიმართული მცდელობა, მოხდეს 

ლინგვისტური რეალობის იგნორირება 

(ბეკო, 2008, გვ. 13). 

იდენტიფიკაციის ენა, ეს იქნება 

თვითიდენტიფიკაცია თუ 

ჰეტეროიდენტიფიკაცია, ჩვეულებრივ, 

არის მშობლიური ენა. ერთი 

შეხედვით, ტერმინი `მშობლიური ენა~ 

საკმაოდ ერთმნიშვნელოვანია, თუმცა, 

რეალურად არც ისე მარტივ 

ტერმინთან გვაქვს საქმე (იხ. ზემოთ). 

პრაქტიკულად, ბავშვი პირველ ენად 

ეუფლება როგორც დედის, ასევე  

მამის ენას; თუ მშობლებს აქვთ ერთი 

საერთო მშობლიური ენა ან ენა, 

რომლის საშუალებითაც მშობლები 

ახდენენ კომუნიკაციას ერთმანეთში - 

პრობლემა არ ჩანს. თუმცა, ზოგჯერ 

მშობლები  ფლობენ ერთზე მეტ ენას, 

რომელთა მეშვეობითაც ისინი ახდენენ 

კომუნიკაციას და ეს ენები 

ყოველთვის არ არის ოჯახის ამ 

წევრთა მშობლიური (პირველი) ენები. 

ერთი რამ ნათელია, რომ `მშობ-

ლიური ენა~ ყველაზე ხელმისა-

წვდომია იდენტიფიკაციის მიზნების-

თვის, რადგან შთამომავლობისთვის 

გენეტიკური ხაზით იდენტიფიკაციის 

მარტივი გადაცემის შესაძლებლობას 

იძლევა. 

ხშირ შემთხვევაში ივარაუდება, 

რომ იდენტიფიკაციის ენას როგორც 

თვით- ისე ჰეტერო აღქმის პროცესში 

წარმოადგენს სახელმწიფო (ეროვნუ-

ლი) ენა. იდენტიფიკაციის ეს მოდელი 

უკანასკნელ ხანებში უფრო და უფრო 

პოპულარული ხდება... 

ენა უფრო ამძაფრებს სხვებისგან 

განსხვავებულობის შეგრძნებას, ენის 

განსხვავებულობა სიმბოლიზებულია 

ამა თუ იმ ჯგუფის აბსოლუტურ 

იდენტურობასთან. ეს თვითკატე-

გორიზაცია გახდა ტრადიციული 

ევროპაში, რაც გამოიხატა ისეთი 

ისტორიული ტერმინების მეშვეობით, 

როგორებიცაა: ეროვნული უმცირესობა 

/ ეროვნებები და ერები... ერის 

განსაზღვრის ეს ეთნიკური კონცეფცია 

(როგორც ხშირად უწოდებენ), 

მკვეთრად განსხვავდება ერის 

განსაზღვრის სამოქალაქო კონცეფცი-

ისაგან; ეს უკანასკნელი იყო და არის 

ოფიციალური და ჩვეულებრივი 

კატეგორიზაციის ბაზისი, რომელიც  

აღიქვამს ეროვნულ და სამოქალაქო 
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ერთობებს, როგორც ერთსა და იმავეს  

და აკავშირებს ეროვნულ ერთობას 

ერთენოვნებასთან (ბეკო,   2008, გვ. 

19). 

 

2. პროექტის - „სოციოლინგვისტური 

სიტუაცია თანამედროვე საქართვე-

ლოში“ - შესახებ 

საქართველოში სხვადასხვა  ენებია 

წარმოდგენილი Mაქედან ზოგი ინდო-

ევროპულია (ბერძნული, რუსული, 

სომხური, ოსური, ქურთული, 

უკრაინული, ლაიჯური), ზოგი 

ალთაური, ანუ თურქულ-თათრული, 

(აზერბაიჯანული), უნგრულ-ფინური 

(ესტონური აფხაზეთში – სოფ. 

ესტონკა და სალმე), ზოგი სემიტური 

ოჯახის, ანუ არამეულ-სირიული 

(საქართველოს ცალკეულ სოფლებში) 

და იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახი, 

რომელშიც გამოიყოფა ოთხი ჯგუფი: 

ქართველური, აფხაზურ-ადიღური, 

ნახური და დაღესტნური (იხ. დანართი 

#1) 

ქართველური ენების ერთ-ერთი  

სახესხვაობა - ქართული ენა 

სახელმწიფო ენის სტატუსით 

სარგებლობს; სხვა ქართველურ ენათაგან 

ყველა უმწერლობო (დამწერლობის 

არმქონე) ენებია. 

2003 წლის 12-14 დეკემბერს ქალაქ 

ფრანკფურტში Volkwagen Foundation-ის 

მხარდაჭერით ჩატარდა საერთაშორისო 

კონფერენცია The sociolinguistic situation 

of present-day Caucasia", რომელშიც 

მონაწილეობდნენ კავკასიოლოგები 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან; ამ 

კონფერენციაზე დაისვა საკითხი, 

ჩატარებულიყო თანამედროვე მეთო-

დებზე დაფუძნებული სოციოლინ-

გვისტური კვლევა, რომელიც შედეგად 

მოგვცემდა საქართველოში არსებული 

ენობრივი მრავალფეროვნების სრულ-

ყოფილ ანალიზს.  

2006 წლის 16 თებერვალს ხელი 

მოეწერა პროექტს  (დამფინანსებელი – 

Volkwagen Foundation; პროექტის 

ავტორები - ი. გიპერტი, მ. თანდაშვილი; 

განმკარგველი - მაინის ფრანკფურტის 

უნივერსიტეტი); მის განხორციელებაში 

მონაწილეობას იღებდა 8 სასწავლო-

სამეცნიერო დაწესებულების 42 წამყვანი 

მეცნიერი; პროექტის ფარგლებში 

დასახული ამოცანების შესაბამისად, 

ჩამოყალიბდა 6 სამუშაო ჯგუფი: 

I - ქართული სალიტერატურო ენის 

ჯგუფი; 

II -  ქართველური ენების ჯგუფი;  

III - კავკასიური ენების ჯგუფი;  

IV - არაკავკასიური ენები ჯგუფი;  

V - ქართული ენის დიალექტების 

ჯგუფი; 

VI - მიგრაციებისა და დიგიტალური 

დამუშავების ჯგუფი. 

 პროექტი მიზნად ისახავდა, ერთი 

მხრივ, ქართული ენის, როგორც 
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სახელმწიფო ენის თანამედროვე 

სტატუსისა და ფუნქციონირების 

ასპექტების შესწავლას; მეორე მხრივ, 

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 

და ლინგვისტური ჯგუფების ენათა 

(სამეტყველო კოდების) სოციოლინ-

გვისტურ ანალიზს. საკითხის 

კომპლექსურობიდან გამომდინარე, 

აღნიშნული პროექტი მულტიდის-

ციპლინური ხასიათის გახლდათ: 

პროექტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ნაწილს შეადგენდა საქართველოში 

ბოლო ასწლეულის მანძილზე 

მიმდინარე მიგრაციული პროცესებისა 

და თანმდევი ენობრივი ცვლილებების 

შესწავლა. 

    პროექტი, კვლევის მიზნებიდან 

გამომდინარე, ითვალისწინებდა არა 

საკუთრივ ენის (ენების) შინაგანი 

სტრუქტურა-შედგენილობის ანალიზს, 

არამედ იმის აღწერას, თუ როგორ 

გამოიყენებენ ადამიანთა სოციალური 

ჯგუფები ამ ენას. ენის შინაგანი 

სტრუქტურა „აპრიორი“ მიიღება, 

როგორც არსებული მონაცემი და 

სპეციალურ ანალიზს არ ექვემდებარება; 

ჩვენთვის საინტერესო გახლდათ ის, თუ 

სოციალური ცხოვრების რომელ 

სფეროებში გამოიყენება საკვლევი ენები; 

როგორია მათ შორის ურთიერთ-

მიმართება სტატუსისა და ფუნ-

ქციონალური გადანაწილების თვალ-

საზრისით; რომელი ენა, ასე ვთქვათ, 

„მეთაურობს“, ანდა სხვადასხვა 

ეთნიკურ ჯგუფებს შორის 

ურთიერთობის ძირითადი (თუმცა 

არაოფიციალური) საშუალებაა; რომელი 

ენები იხმარება რელიგიური, საოჯახო 

თუ ყოფითი ურთიერთობის ენების 

ფუნქციით... 

ამ საკითხებზე პასუხის გაცემა 

საკმაოდ რთულია და ამ მიმარ-

თულებით საქართველოში კვლევა-ძიება 

მხოლოდ უკანასკნელ ხანებში დაიწყო. 

ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ 

პრობლემებისადმი მიძღვნილ არსებულ 

ნაშრომებში აქცენტი ძირითადად 

გადატანილი იყო დიაქრონიულ 

სოციოლინგვისტიკაზე, რომელიც 

შეისწავლის ენის განვითარების 

პროცესს საზოგადოების განვითარე-

ბასთან მიმართებით. სხვადასხვა 

ობიექტურ თუ სუბიექტურ მიზეზთა 

გამო, სინქრონიული სოციოლინ-

გვისტიკის განვითარების ხელშეწყობა, 

განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში – 

არ ხდებოდა. 

 

2.1. კვლევის მეთოდები 

ენის ფუნქციონალური კვლევი-

სათვის საგანგებო მეთოდოლოგია 

არსებობს: სამაგიდე კვლევა, სოციუმის 

ანკეტობრივი გამოკითხვა, ჩაღრმა-

ვებული ინტერვიუ და სხვა. 

იურიდიული (სახელმწიფო, რეგიო-

ნალური, უმცირესობის) სტატუსის 
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მქონე ენების სოციოლინგვისტური 

კვლევა საკონსტიტუციო და 

ნორმატიული აქტებისა და ანკეტური 

გამოკვლევების შედეგების განხილვას 

ემყარება, სტატუსის არმქონე ენების  

კვლევის დროს კი ანკეტური 

გამოკითხვა გამოიყენება იმის 

დასადგენად, თუ როდის და რა 

ვითარებაში - რა კონტექსტში ხმარობს 

ესა თუ ის პიროვნება ამა თუ იმ ენას. 

პიროვნების ისეთი მახასიათებლების 

განსაზღვრა, როგორიცაა ეროვნება, 

რელიგიური (კონფესიური) კუთვნი-

ლება, დედაენა, ადამიანის ცალსახა 

უფლებაა, გამყარებულია ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო კონვენციით 

და მისი კვლევის ერთადერთი 

მეცნიერულად აპრობირებული მეთოდი 

არსებობს  - ანკეტური გამოკითხვა. 

კითხვარებში, რომლებიც გამოი-

ყენება სოციოლინგვისტური აღწერისას, 

ენობრივ საკითხებზე დასმული 

შეკითხვები, როგორც წესი, ფოკუ-

სირებულია, ერთი მხრივ,  პირველ 

(მშობლიურ) ენაზე, მეორე მხრივ - 

ყოველდღიურად გამოყენებულ სხვა, 

არამშობლიურ ენაზე, რომელზეც 

ლაპარაკობენ სახლში, მეზობლებთან, 

სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერ-

თობისას, სკოლაში ან სამსახურში და ა. 

შ.; ძალიან მცირე აღწერა მოიძებნება, 

რომელთა კითხვარებში შესულია ისეთი 

კითხვები, რომ გამოავლინოს იმ ენების 

შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია, 

რომლებსაც რესპონდენტი ფლობს... 

ვფიქრობთ, ამ მხრივ კითხვარები, 

რომელიც პროექტის ფარგლებში 

დამუშავდა, საკმაოდ ინფორმატიულია. 

კითხვარებში უნდა იყოს ადგილი, 

სადაც რესპონდენტი ასახავს უფრო მეტ 

ინფორმაციას და კითხვა არ უნდა 

შეიცავდეს მხოლოდ ერთ პასუხს, 

არამედ საშუალებას იძლეოდეს 

პასუხების მრავალფეროვნებისათვის 

და, შესაბამისად, ენობრივი ფუნქციების 

მრავალფეროვნების ასახვისთვის. (გან-

საკუთრებით ამა თუ იმ ჯგუფისადმი 

პიროვნების ასოცირების მრავალფეროვ-

ნებასთან მიმართებით). 

ეს სტატისტიკური ჩვეულება 

გვხვდება სტატისტიკური დათვლის 

პროცესშიც; მაგალითად, სტატისტიკის 

მისაღებად ამა თუ იმ რეგიონში 

ენობრივი უმცირესობების რაოდენო-

ბის მისაღებად გამოიყენება შემდეგი 

ტენდენცია: ენობრივი უმცირესობების 

იდენტიფიკაცია ხდება მხოლოდ ერთი 

ენის მეშვეობით, ანუ მშობლიური 

ენის მეშვეობით, იდენტიფიკაცია 

ხდება ამ ენის მეშვეობით და 

სტატისტიკა არ იძლევა არანაირ 

ინფორმაციას ამ პირის მიერ თვით 

მშობლიური ენის ფლობის დონის 

შესახებ; ისევე, როგორც ის, თუ რა 

დანიშნულებით, რომელ სფეროებში 

ხდება  ამ  ენის გამოყენება. სამწუხა-



 

 56 

       კ. გაბუნია,       ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში: 1. ქართველური ენები                           # 3, 2014 

                                                                                                    გვ. 45-69 

 

 
რო რეალობაა, რომ ერთი ენის 

საშუალებით იდენტიფიკაციის მიდგო-

მა დომინანტურია საზოგადოებათა 

უმრავლესობაში. შესაბამისად, ამ 

ტიპის დეფექტი გხვდება სოციო-

ლინგვისტურ კვლევებშიც.  

ინდივიდის მრავალენოვანი რეპერ-

ტუარი, როგორც ზემოთ ითქვა,  

შედგება სხვადასხვა ენისგან, 

რომელთაც ის დაეუფლება სხვადასხვა 

გზით (ბავშვობაში, სწავლებით, 

დამოუკიდებელი სწავლით და ა. შ.) 

და ამ პროცესში ის დაეუფლა 

სხვადასხვა უნარს (ზეპირმეტყველება, 

კითხვა, წერა და ა. შ.) სხვადასხვა 

დონეზე. ამ ენებს შეიძლება ჰქონდეთ 

სხვადასხვა ფუნქცია და დანიშნულება; 

მაგალითად, ოჯახის შიგნით 

კომუნიკაციის, მეზობლებთან ურთი-

ერთობისას, სწავლის პროცესებში თუ 

სამსახურში... ენა წარმოადგენს 

საფუძველს, რომელიც ადუღაბებს 

გარკვეულ ჯგუფს კულტურული 

მახასიათებლების მიხედვით საიდენ-

ტიფიკაციო ენის გარშემო. ენობრივი 

რეპერტუარი განსხვავებულია: ზოგი-

ერთ ჯგუფს გააჩნია იდენტური 

ენობრივი რეპერტუარი, რაც 

განპირობებულია ისტორიული თუ 

გეოგრაფიული მიზეზებით და 

ენობრივი რეპერტუარიდან ინდივიდი 

ირჩევს რომელიმე ერთს, სიმბოლურ 

ენას, რომლის გარშემოც ყალიბდება 

ჯგუფი, თუმცა, ეს, რა თქმა უნდა, არ 

ნიშნავს, რომ ენობრივ რეპერტუარში 

შემავალ სხვა ენებს კარგავს. ხდება 

სხვა ენების შენიღბულად ან 

თვითცენზურით გამოყენება, ანუ არ 

ხდება ამ ენებთან ინდივიდის 

თვითიდენტიფიკაცია; თუმცა ხდება ამ 

ენების გარემოებებიდან და 

სიტუაციიდან გამომდინარე გამო-

ყენება. 

  

2.2. ქართველური ენები 

ქართველური ენებია ქართული, 

ზანური (იგივე კოლხური, ანუ მეგრულ-

ჭანური) და სვანური; მეცნიერთა ერთი 

ნაწილი მეგრულსა და ჭანურს (იგივე 

ლაზურს) ცალკე ენად მიიჩნევს (გ. 

კარტოზია, ზ, სარჯველაზე, ჰ. ფენრიხი 

და სხვ.). უკანასკნელ  წლებში 

საკამათოდ იქცა ქართველურ ენათა 

(მეგრულ-ლაზურისა და სვანურის) 

სტატუსის საკითხი; მეცნიერთა ერთი 

ნაწილი მათ ქართული ენის 

დიალექტებად მიიჩნევს. 

დიალექტი, იგივე კილო, ენათ-

მეცნიერებაში შემდეგნაირად განიმარ-

ტება:  

`ენის ტერიტორიული, დროითი ან 

სოციალური სახესხვაობა, რომელსაც 

ადამიანების მეტ-ნაკლებად შეზღუ-

დული რაოდენობა მოიხმარს და 

თავისი წყობით (ფონეტიკა, გრამატიკა, 

ლექსიკური შედგენილობა თუ 
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სემანტიკა) განსხვავდება ენობრივი 

სტანდარტისაგან, რომელიც თავად 

წარმოადგენს სოციალურად ყველაზე 

პრესტიჟულ (დია)ლექტს (ჯორბენაძე, 

1989, გვ. 8). დიალექტი უნდა 

განისაზღვროს, როგორც ამა თუ იმ 

ენის მეტყველებრივი ნაირსახეობა, 

გავრცელებული გარკვეულ ტერიტო-

რიაზე ან ეთნიკურ, სოციალურ, 

პროფესიულ, ასაკობრივ ჯგუფში. ამის 

მიხედვით გვაქვს ტერიტორიული, 

ეთნიკური, სოციალური, პროფესიული 

დიალექტები. (ჯორბენაძე, 1989, გვ. 8). 

რასაკვირველია, დიალექტი 

შეიძლება გადაიქცეს ენად, ანუ 

ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ ენობ-

რივ სისტემად... ამ დროს იგი 

თვისებრივად იცვლება – რაოდე-

ნობრივი სხვაობანი თვისებრივ 

სხვაობებად იქცევა. (ჯორბენაძე, 1989, 

გვ. 10). 

ურთიერთობა ენასა და დიალექტს 

შორის შეიძლება შემდეგნაირად 

განისაზღვროს: აუცილებელი პირობა 

იმის დასაშვებად, რომ ენობრივი 

სახესხვაობები ან დიალექტები ერთსა 

და იმავე ენას მიეკუთვნება, არის ის, 

რომ ისინი ერთ უწყვეტობას ანუ 

კონტინუუმს უნდა წარმოადგენდნენ... 

(ბოედერი, 2005, გვ. 218). 

სოციოლინგვისტიკაში დიალექტს 

განსაზღვრავენ გამოყენებითი (პრაგ-

მატული) თვალსაზრისით; შესა-

ბამისად, მისი საკუთრივ ლინ-

გვისტური სტატუსი, როგორც წესი, 

მხედველობაში ნაკლებად მიიღება; 

შესაბამისად. აღიწერება ექსტრა-

ლინგვისტური (და არა იმანენტური) 

ნიშნების მეშვეობით: 

ტერმინი დიალექტი სოციოლინ-

გვისტიკაში ზოგჯერ გამოიყენება 

რეგიონულ და ენობრივ უმცირე-

სობებთან მიმართებით (ანუ, 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იგნორი-

რებულია მისი, როგორც საკუთრივ 

ლინგვისტური იმანენტური არსი): 

საერთოდ, ისინი ფაქტობრივად 

სახესხვაობებია, რომლებიც განეკუთ-

ვნებიან ეროვნულ ან ფედერალურ 

ტერიტორიას. ისინი მიეკუთვნებიან 

მკვიდრ ან ადგილობრივ მოსახ-

ლეობას; მაგალითად, ახლად 

დასახლებული მიგრანტთა საზოგადო-

ებების საპირისპიროდ. ისინი 

აუცილებლად არ მიეკუთვნებიან იმავე 

ენობრივ ოჯახს, როგორიცაა 

დომინანტური / ოფიციალური სახე-

სხვაობები. 

დიალექტი გამოიყენება ეროვნული 

ან ოფიციალური ენების გამო-

ყენებასთან დაკავშირებითაც. სახე-

სხვაობები შესაძლოა წარმოშობით 

სოციოლოგიური იყოს (ასაკობრივი 

ჯგუფები, განათლების დონე, 

კომუნიკაციის ფორმალობა თუ 

არაფორმალობა Dდა მისთ.) და / ან 
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ტერიტორიული.  გადახრები შესამ-

ჩნევია, მაგალითად, გამოთქმის ან 

ლექსიკის თავისებურებებით. ისინი 

წარმოშობენ ეროვნული ენის ნორმების 

პრობლემას, საიდანაც `გადახრილად~ 

გამოიყურებიან. სახესხვაობები შესაძ-

ლოა დაკრისტალდეს და მოგვცეს 

იდენტურობის სუბსტანცია ახალ 

უმცირესობათა სახესხვაობის შესა-

ქმნელად (კერძოდ, ერთ თაობაში ან 

პროფესიულ ჯგუფებში). 

ასეთი ენობრივი სახესხვაობები 

საკმაოდ სტაბილურია - მათ შესაძლოა 

ჰქონდეთ დამწერლობაც კი: მხატ-

ვრული ლიტერატურა, ლექსიკონები 

და საბაზისო გრამატიკა. ამის გამო, 

საკმაოდ ადვილია, სწრაფად გახდნენ 

ინსტრუქტირების სუბიექტი ან 

საშუალება. მათ აერთიანებთ ის, რომ 

არ აქვთ არანაირი ოფიციალური ან 

განსაკუთრებული სტატუსი, მაგრამ 

მათი აღიარება დანარჩენი ეროვნული 

საზოგადოების მიერ არაერთ-

გვაროვანია. ეს აღიარება, სხვათა 

შორის, დამოკიდებულია ურთიერთ-

გაგების შესაძლებლობაზე ამ ტიპის 

სახესხვაობასა და ოფიციალურ / 

დომინანტ სახესხვაობას შორის და 

ჯგუფის კულტურულ სიახლოვეზე 

სხვა მოქალაქეებთან. ეს ენობრივი 

სახესხვაობანი საზოგადოებისადმი 

მიკუთვნების ფუნდამენტური გრძნო-

ბის ჩამოყალიბებაა და მისი ყველაზე 

ნათელი გამოხატულებაა. ზოგ 

შემთხვევებში რეგიონული მიკუთ-

ვნების აზრი არ ემთხვევა ეროვნულ 

მიკუთვნებას, მაგრამ ის შეიძლება 

ქმნიდეს ეროვნული პოლიტიკური 

საზოგადოებიდან გამოყოფის საკმაოდ 

რადიკალურ ფორმას. ამის გამო, 

საზოგადოებრივი აზრის გარკვეული 

ნაწილი შესაძლოა რეგიონულ და 

უმცირესობათა ენებს ეროვნული 

ერთიანობის წინაშე მდგომ საფრთხედ 

მოიაზრებდეს. 

სწორედ ამგვარ `საფრთხედ~ 

მოიაზრებს ქართველ ლინგვისტთა 

ერთი ნაწილი სვანური და ზანური 

ენების სტატუსს.  უკანსკნელ წლებში 

გაჩნდა ასეთი მოსაზრება: `ენისა და 

დიალექტის გამიჯვნის პრობლემა 

მხოლოდ ლინგვისტიკის სფეროში ვერ 

მოთავსდება; კულტურული ტრადი-

ციის მქონე არცერთი ენა საკუთრივ 

ლინგვისტური ნიშნებით არ არის 

სახელდებული ენად: ჯერ არავის 

დაუდგენია ენობრივ ცვლილებათა თუ 

თავისებურებათა ის ზღვარი, რომლის 

შემდეგაც მონათესავე ენობრივ 

ერთეულთა შორის არსებული 

რაოდენობრივი განსხვავებანი გადა-

დის თვისებრივში -  სისტემის 

ვარიანტი გადადის ახალ სისტემაში~ 

(ფუტკარაძე, 2003, გვ. 119); აქედან 

გამომდინარე, `არსებული ენების 

სტატუსი, როგორც წესი, 
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განსაზღვრულია ეთნოკულტურული 

და პოლიტიკურ-რელიგიური ნიშნის 

მიხედვით (ფუტკარაძე, 2003, გვ. 70). 

საკითხის პოლიტიზების მცდე-

ლობას წარმოადგენს შემდეგი 

კატეგორიული მტკიცება: `როგორც 

წესი, ერთ ერს (ეთნიკური გაგებით) 

ერთი დედაენა აქვს~ (ფუტკარაძე, 

2003, გვ. 62); `ერთი ერი (ეთნიკური 

ერთობა) ერთ ენაზე მეტყველებს~ 

(გვანცელაძე, 2003, გვ. 600). 

წინამდებარე სტატიის ფარგლებში 

ამ მოსაზრების გამოწვლილვითი 

ანალიზის საშუალება არ გვაქვს, 

თუმცა, ორიოდე სიტყვით მაინც 

შევეხებით ამ პრობლემას. 

საზოგადოდ, ერთი და იგივე 

ობიექტი (ჩვენს შემთხვევაში – ენა) 

მეცნიერების სხვადასხვა დარგის 

შესწავლის საგანი შეიძლება გახდეს; 

ამის მკაფიო მაგალითია 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფართო სპექტრის არსებობა: ბუნების 

ესა თუ ის მოვლენა შეისწავლება 

სრულიად განსხვავებული კუთხიდან 

(ქიმია, ფიზიკა, ბოტანიკა, ბიო-

ლოგია...). ასევეა ენის შემთხვევაშიც: 

აუცილებელია, დავიცვათ იმანენტური 

განსაზღვრის პრინციპი. როცა 

საუბარია ამა თუ იმ ენის 

წარმომავლობაზე, მის ნათესაობაზე 

სხვა ენებთან – უნდა ვისარგებლოთ 

იმ წეს-კანონებითა და ტერმინო-

ლოგიით, რაც ჩამოყალიბებულია 

ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიე-

რების წიაღში; ჯერ კიდევ ა. მეიე 

წერდა, რომ `ერთადერთი 

ენათმეცნიერული კლასიფიკაცია, 

რომელიც ფასეული და სასარგებლოა, 

ესაა გენეალოგიური კლასიფიკაცია, 

დაფუძნებული ენათა ისტორიაზე~ 

(მეიე, 1924, გვ. 1). ენად კვა-

ლიფიცირება ხდება სისტემური 

იგივეობა-სხვაობების მიხედვით – ეს 

არის აქსიომა ენათმეცნიერებისთვის 

და სხვა მიდგომები უკვე სცილდება 

ლინგვისტიკის სფეროს. შესაბამისად, 

ლინგვისტური ცნებებისა (ენის, 

დიალექტის და ა. შ.) და მათი 

ურთიერთმიმართების დადგენა ლინ-

გვისტიკაში მხოლოდ საკუთრივ 

ლინგვისტური კრიტერიუმებით არის 

შესაძლებელი, ექსტრალინგვისტური 

ცნებებისა და კრიტერიუმების 

შემოტანას აქ მხოლოდ ქაოსისა და 

არევ-დარევის გამოწვევა შეუძლია 

(ონიანი,  2003, გვ. 136). 

სოციოლინგვისტიკა შეისწავლის 

ენის (ენათა) ფუნქციონირებას 

სინქრონულ დონეზე; მისი მიზანი არ 

არის და არც არასოდეს ყოფილა ამა 

თუ იმ ობიექტის საკუთრივ 

ლინგვისტური სტატუსის დადგენა. 

ფაქტია, რომ ამა თუ იმ ერთეულის 

სტატუსი განსხვავებული იქნება 

ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნი-
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ერებისთვის იმისგან, რაც, სხვადასხვა 

ექსტრალინგვუისტური ფაქტორის 

გამო, `დააკანონა~ სოციოლინ-

გვისტიკამ. ვფიქრობთ, სრულიად 

მართებულია მოსაზრება, რომელიც ბ. 

ჯორბენაძის მიერ არის ფორ-

მულირებული: `ენათმეცნიერული 

(დავაზუსტებთ – საკუთრივ ლინ-

გვისტური) თვალსაზრისით  მეგრულ-

ჭანური და სვანური ქართულის მოძმე 

ენებია, მაგრამ ეთნიკურ-პოლიტიკური 

(აქაც დავაზუსტებთ – სოციოლინგვის-

ტური) თვალსაზრისით, მათ იგივე 

სტატუსი აქვთ, რაც დიალექტებს 

(ჯორბენაძე, 1989, გვ. 36). 

საინტერესოა ეს საკითხი 

თვითინდეტიფიკაციის თვალსაზრისთ: 

ენაა თუ დიალექტი მეგრულ-ლაზური 

და სვანური? _ ეს იყო 

რესპონდენტებისთვის დასმული ერთ-

ერთი კითხვა. ჩაღრმავებული 

ინტერვიუების ჩაწერისას. თუმცა, 

ცხადია, ამ საუბრის მიზანი არ 

ყოფილა და ვერანაირად ვერ 

იქნებოდა საკითხის ერთხელ და 

სამუდამოდ გადაჭრა და სათანადო 

არგუმენტაციების მოთხოვნა-წარ-

მოდგენა. საინტერესო იყო უბრალო 

ადამიანების (რომელთაც ენათმეცნიე-

რებასთან არაფერი აკავშირებთ) 

დამოკიდებულება მეგრულ-ლაზურთან 

და სვანურთან, მის როლთან 

დაკავშირებით.  

რესპონდენტებისთვის მეგრულ-

ლაზური და სვანური, ჩვეულებრივ, 

კუთხურ-ტომობრივი ენა ან ქართული 

ენის დიალექტია (კუთხურ ენად 

კვალიფიცირებისას თვითიდენტი-

ფიკაციის საკითხიც თავისთავად 

ამოტივტივდება, ხაზი ესმება 

ქართველობას). 

 

2.3. სოციოლინგვისტური კითხვარების 

ანალიზი 

პროექტის ფარგლებში შედგენილი 

სოციოლინგვისტური კითხვარის 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია კითხვების 

ჯგუფი რესპონდენტთა ენობრივი 

რეპერტუარის გამოყენების სფეროების 

დადსადგენად. ცხადია, რომ 

დიგლოსიის პირობებში ქართველური 

ენები ერთმანეთისგან  სხვაობენ 

ფუნქციებით: მეგრულ-ლაზურისა და 

სვანურის გამოყენების არეალი არ 

სცდება ყოველდღიურ ყოფით 

კომუნიკაციებს (იხ. თ. ბოლქვაძე, 2007, 

223). სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფში 

ადრე წარმოებული კვლევების 

მიხედვით, წარმოდგენილია მეგრულის 

გამოყენების არეალის შემდეგი 

სფეროები: 

შინ, ზეპირ ფოლკლორში, ბაზარში, 

დაკრძალვისას, სუფრასთან, სკოლაში 

თა-ვისუფალ დროს, საბავშვო ბაღში, 

გლეხები მუშაობის დროს, 

უნივერსიტეტში თავისუფალ დროს, 
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პირადი მიმოწერისას (დამოწმებულია 

თ. ბოლქვაძის სტატიის - 2007, გვ. 224 

მიხედვით). 

ჩვენს კითხვარში გავითვალისწინეთ 

შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: რო-

გორც ცნობილია, სოციოლინგვისტიკაში 

გამოყოფენ წერილობით და ზეპირი 

მეტყველების ენას: ეს არის ენის 

სხვადასხვა ფორმის დანიშნულება და 

იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელი 

სფერო გამოიყენება (ლაპარაკი / 

მეტყველება თუ წერა). კომუნიკაციის ამ 

ორ ფორმას აქვს საკუთარი მახა-

სიათებლები: სტრუქტურა, ორგანი-

ზაცია, რეესტრი (ენობრივი განათლების 

პოლიტიკის განვითარება ევროპაში -  

სახელმძღვანელო პრინციპები, 2008, გვ. 

134-137); რაც მთავარია, ზეპირი 

მეტყველების ენა ხშირად ნაკლები 

სოციალური სტატუსის მქონეა და ვერ 

(ან არ) ვითარდება მისი წერილობითი 

ფორმა... ამ ფაქტორების 

გათვალისწინებით, კითხვები დაჯ-

გუფდა 3 ბლოკად:    

1. კითხვები, რომლებიც ეხება 

რესპონდენტთა ზეპირ (ამასთანავე, 

არაფორმალურ) კომუნიკაციას (ლაპა-

რაკისა და მოსმენის უნარები);   

2. კითხვები, რომლებიც რესპონ-

დენტთა კითხვისა და წერით უნარებს 

ეხება და წერითი ფორმის კომუნიკაციის 

რეპერტუარს ასახავს.    

პირველი ბლოკის კითხვები: 

ა. ენის გამოყენება შინ: 

რომელ ენაზე ელაპარაკებით / 

ელაპარაკებოდით მამათქვენს?; რომელ 

ენაზე ელაპარაკებით / ელაპარა-

კებოდით დედათქვენს?; რომელ ენაზე 

ელაპარაკებით / ელაპარაკებოდით 

დედმამიშვილებს?; რომელ ენაზე 

ელაპარაკებით / ელაპარაკებოდით 

მეუღლეს?; რომელ ენაზე ელაპარაკებით 

/ ელაპარაკებოდით შვილებს?; რომელ 

ენაზე საუბრობენ / საუბრობდნენ 

თქვენი მშობლები?; რომელ ენაზე 

საუბრობენ / საუბრობდნენ თქვენი ბებია 

და ბაბუა?; რომელ ენაზე მეტყველებს / 

მეტყველებდა თქვენი მეუღლე?; რომელ 

ენაზე ელაპარაკება / ელაპარაკებოდა 

მეუღლე შვილებს?; რომელ ენაზე 

ელაპარაკება / ელაპარაკებოდა მეუღლე 

თქვენს მშობლებს? რომელ ენაზე / 

ენებზე ლაპარაკობდნენ თქვენი 

შვილები სკოლაში შესვლამდე?; რომელ 

ენაზე / ენებზე ლაპარაკობენ / 

ლაპარაკობდნენ თქვენი შვილები 

ერთმანეთთან სახლში?; რა ენაზე 

ლოცულობთ თქვენთვის, როცა მარტო 

ხართ?; რა ენაზე ლოცულობთ 

ეკლესიაში?; რა ენაზე ბრაზობთ, 

იგინებით, იწყევლებით?; რა ენაზე 

ანგარიშობთ (ითვლით)? რა ენაზე 

ელაპარაკებით საკუთარ თავს, როცა 

მარტო ხართ? რა ენაზე ოცნებობთ?; რა 

ენაზე ლაპარაკობთ სიზმრებში?;  
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ბ. ენის გამოყენება ყოველდღიურ 

ყოფაში (თემში): 

რომელ ენაზე ელაპარაკებით 

მეზობლებს?; ყველაზე ხშირად რომელ 

ენაზე გიწევთ საუბარი თქვენს სოფელში 

(უბანში)?; ყველაზე ხშირად რომელ 

ენაზე გიწევთ საუბარი სოფლის 

უხუცესებთან?; ყველაზე ხშირად 

რომელ ენაზე გიწევთ / გიწევდათ 

საუბარი ბაზარში?. 

გ. ენის გამოყენება ოფიციალურ 

სტრუქტურებთან: 

ყველაზე ხშირად რომელ ენაზე 

გიწევთ / გიწევდათ საუბარი 

თანამშრომლებთან?; ყველაზე ხშირად 

რომელ ენაზე გიწევთ / გიწევდათ 

საუბარი რაიონის ადმი-

ნისტრაციასთან?; ყველაზე ხშირად 

რომელ ენაზე გიწევთ / გიწევდათ 

საუბარი საავადმყოფოში?; ყველაზე 

ხშირად რომელ ენაზე გიწევთ / 

გიწევდათ საუბარი სკოლაში 

მასწავლებლებთან?; ყველაზე ხშირად 

რომელ ენაზე გიწევთ / გიწევდათ საუ-

ბარი ავტოსადგურის / რკინიგზის 

სადგურის სალაროებში? 

დროთა განმავლობაში, ბუნებრივია, 

იცვლებოდა და იცვლება ენობრივი 

სიტუაცია. საუკუნეების წინ ქართული 

ენა მეგრელი საზოგადოების დაბალი 

სოციალური წრის წარმომადგენლებმა, 

პრაქტიკულად, ძირითადად ეკლესიის 

მეშვეობით იცოდა, ქართული იყო 

რელიგიის ენა და, ამდენად, 

ქართველური ტომების ენობრივად 

შემკვრელ-მაკონსოლიდირებელის ფუნ-

ქციაც ეკისრებოდა _ ასე რომ, არ 

შეიძლება იმის თქმა, რომ მეგრელმა 

გლეხმა საუკუნეების წინ ქართული 

საერთოდ არ იცოდა, იმიტომ რომ არ 

სჭირდებოდა... იგი არ იყო 

მოწყვეტილი საერთოქართულ რეა-

ლობას, ეროვნულ ფესვებს. ერთიცაა, 

რომ წერა-კითხვის პრობლემა მეოცე 

საუკუნეშიც გადმოჰყვა სრულიად 

საქართველოს (და არა მხოლოდ 

სამეგრელოს თუ სვანეთს)... 

მაგრამ ქართული მისთვის არ იყო 

უცხო ენა (თუნდაც ისეთი, როგორიც 

იყო რუსული, რომელიც მას 

ქართულზე ინტენსიურად ესმოდა, 

XIX საუკუნეში); ადრეც და დღესაც 

ქართული კლასიფიცირდება, როგორც 

მეორე ენა (`მეორე მშობლიური ენა~ – 

როგორც ხშირად ახდენენ 

რესპონდენტები სახელდებას)... 

ენობრივი სიტუაცია სამეგრელოში 

თუნდაც რამდენიმე ათეული წლის 

წინ იყო საკმაოდ განსხვავებული 

დღევანდელისგან _ ტენდენცია 

აშკარად ქართული ენის სა-

სარგებლოდ განვითარდა. 

წარმოვადგენთ ზოგად დასკვნებს: 

გამოკითხულ რესპონდენტთა თითქმის 

ნახევარი პირველ ენად აღიქვამს 

მეგრულ-ლაზურს / სვანურს (49,4 %); 



 

63 

 

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

 

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 
 

www.multilingualeducation.org 

რესპონდენტთა დიდი ნაწილი 

პირველ ენად ე. წ. `სიმბოლურ ენას~ 

(`დედაენას~ - ქართულს) აღიქვამს 

(43,8 %); 6,8 % მკაფიო 

იდენტიფაკაციას ვერ ახდენს და 

აფიქსირებს კლასიკური დიგლოსიის 

ფაქტს. 

კითხვარის პირველი ბლოკის 

კითხვები ზოგადია; საინტერესო იყო 

კითხვარის მეორე ბლოკის კითხვებზე 

გაცემული პასუხების ანალიზი, 

ვინაიდან ეს კითხვები წერისა და 

კითხვის უნარ-ჩვევებზე გადის... 

საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც 

სვანურ და ზანურ (მეგრულ-ლაზურ) 

ენებს  არ აქვთ საკუთარი დამწერლობა 

და წერისა და კითხვის ენობრივი 

ფუნქციების ასახვის მიზნით 

წარმატებით იყენებენ სალიტერატურო 

ენას, რომელიც ქართველურ ენათა ერთ-

ერთ განშტოებას - ქართულს ეფუძნება. 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ,  საქართველოს 

სვანურენოვანი და მეგრულენოვანი 

მოსახლეობა ზეპირმეტყველების მიმარ-

თულებით (ლაპარაკი, მოსმენა) 

ძირითადად გამოიყენებს პირველ ენას 

(სვანურს, მეგრულს), მაგრამ კითხვისა 

და წერის კომპონენტებს, ასე ვთქვათ, 

„ავსებს“ საერთოქართველური სტა-

ტუსით გამაგრებულ სალიტერატურო 

ქართული ენით. აქვე ისიც უნდა ითქვას, 

რომ ქართული სალიტერატურო ენა 

სარგებლობს ასევე „პრესტიჟული“ ენის 

სტატუსით და საკმაოდ ვრცელ 

სფეროებს მოიცავს აგრეთვე 

ზეპირმეტყველების კომპონენტშიც. 

სქემატურად აღნიშნული სიტუაცია 

ასე შეიძლება გამოიხატოს: 

 

 ზეპირმეტყველება  

(მოსმენა, ლაპარაკი) 

კითხვა წერა 

სვანური, მეგრული +   

ქართული 

სალიტერატურო ენა 

+ + + 

 

ცალკე განხილვის საგანია 

ლაზური (ზანური ენის დიალექტი - 

მეგრულთან ერთად): ლაზების მცირე 

ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზეა 

განსახლებული და არსებული ენობრივი 

სიტუაცია იდენტურია ზემოთ 

წარმოდგენილი სქემისა. რაც შეეხებათ 

თურქეთში მცხოვრებ ლაზებს - მათი 

თვითინდეტიფიკაცია საკმაოდ განს-

ხვავებულია და ცალკე განხილვასა და 

კვლევას საჭიროებს (წინამდებარე 

სტატიის მიზანი საქართველოს 

სოციოლინგვისტური ანალიზია).  
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მეორე ბლოკის კითხვების არასრული 

ჩამონათვალი: 

„რომელ ენაზე / ენებზე 

კითხულობთ ჟურნალ-გაზეთებს?; 

საჭიროდ თვლით თუ არა, რომ პრესა 

გამოდიოდეს მეგრულ-ლაზურ / 

სვანურ ენებზე?; თუ არა, რატომ?; რა 

ენაზე / ენებზე გამოცემულ წიგნებს 

კითხულობთ?“; „იცნობ რომელიმე 

მწერალს, რომელიც მეგრულ-

ლაზურად / სვანურად წერს / 

წერდა?“; „გაქვთ თუ არა მეგრულ-

ლაზურ / სვანურ ენებზე გამოცემული 

წიგნები სახლში?“; `რა ენაზე წერთ 

პირად ჩანაწერებს?~; `რა ენაზე წერთ 

წერილებს?~; `რა ენაზე აკეთებთ 

ჩანიშვნებს?~)...  

 რესპონდენტთა დიდ ნაწილს (80 

%-მდე) არც კი სმენია მეგრულ (სვანურ) 

ენაზე გამოცემული წიგნების შესახებ 

(მეგრულად თარგმნილი „ვეფხის-

ტყაოსანი“, ფოლკლორული მასალები, 

რამდენიმე ზანურენოვანი პოეტის 

გამოცემები...). ერთი ნაწილი ურევს 

ერთმანეთში ზანურ ენაზე დაწერილს - 

დამწერლობაში („ჩემი აზრით არც 

გამოცემულა, რადგან ამ ენებზე 

დამწერლობა არ არსებობს“; „მეგრული 

დამწერლობა არ არსებობს“; „სვანური 

დამწერლობა არ არის“... - მიწერილია 

კომენტარებში).  

კითხვაზე:  „საჭიროდ თვლით თუ 

არა, რომ პრესა გამოდიოდეს მეგრულ-

ლაზურ / სვანურ ენებზე?“ უარყოფითად 

პასუხობს 72 %. განათლების ენასთან 

დაკავშირებითაც პოზიცია ცალსახა და 

ერთმნიშვნელოვანია: მხოლოდ 6-მა 

რესპონდენტმა გამოთქვა სურვილი, 

მისმა შვილებმა განათლება მიიღონ 

მეგრულ-ლაზურ ენაზე; 4-მა – სვანურ 

ენაზე (სულ გამოკითხულთა მხოლოდ – 

1 %). 

ფაქტობრივად, რესპონდენტებისთვის 

განათლების ენა, ფაქტობრივად, 

გაიგივებულია წერით კომუნიკა-

ციასთან და ამ მიმართულებით 

კითხვებზეც განათლების ენისა და 

მეგრულ-ლაზურისა და სვანურის, 

როგორც საკომუნიკაციო კოდის 

(საფიქრებელია – როგორც თვით-

იდენტიფიკაციის `ინსტრუმენტის~) 

აშკარად გამიჯნულ ფუნქციებსა და 

რესპონდენტთა მიერ ადეკვატურ 

აღქმაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 

კითხვაზე: `როგორ ფიქრობთ, 

საჭიროა, რომ თქვენმა შვილებმა 

იცოდნენ მეგრულ-ლაზური / სვანური 

ენა?~ რესპონდენტთა უმრავლესობა 

(90 %) დადებითად პასუხობს.     
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დანართი #1: 

 

  2002 1989 

წილი მთელ 

მოსახლეობაში 

(პროცენტებში) 

2002 1989 

 ა 1 2 5 6 

სულ მოსახლეობა 4371535 5400841 100.0 100.0 

მათ შორის:      

ქართველი 3661173 3787393 83,8 70,1 

აზერბაიჯანელი 284761 307556 6,5 5,7 

სომეხი 248929 437211 5,7 8,1 

რუსი 67671 341172 1,5 6,3 

ოსი 38028 164055 0,9 3,0 

აფხაზი 3527 95853 0,1 1,8 

იეზიდი 18329 0 0,4   

ბერძენი 15166 100324 0,3 1,9 

ქისტი 7110 0 0,2 0,0 

უკრაინელი 7039 52443 0,2 1,0 

უზბეკი 81 1305  0.0  0.0 

გერმანელი 651 1546  0.0  0.0 

თათარი 455 4099  0.0 0,1 

ბელორუსი 542 8595  0.0 0,2 

კორეელი 22 242  0.0 0.0 

თურქი (ოსმანი) 441 1375  0.0  0.0 

პოლონელი 870 2014  0.0  0.0 

ქურთი 2514 33331 0,1 0,6 

ყაზახი 70 2631  0.0 0.1 

ჩეჩენი 1271 609  0.0  0.0 

ტაჯიკი 15 1193  0.0  0.0 

ბაშკირელი 36 379  0.0  0.0 

მოლდოველი 864 2842  0.0 0,1 

ინგუში 9 170  0.0 0.0  

მორდველი 19 415  0.0  0.0 

ჩუვაში 28 542  0.0  0.0 
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  2002 1989 

წილი მთელ 

მოსახლეობაში 

(პროცენტებში) 

2002 1989 

 ა 1 2 5 6 

ყირგიზი 113 225  0.0  0.0 

უდმურტი 13 209  0.0 0.0 

ლიტველი 134 977  0.0  0.0 

ბულგარელი 138 671  0.0  0.0 

ებრაელი 3772 24720 0,1 0,5 

მარიელი 10 424  0.0  0.0 

ბოშა 472 1744  0.0  0.0 

ლეზგი 44 720  0.0  0.0 

ჩინელი 47 110  0.0 0.0 

სპარსელი 46 123  0.0 0.0 

თურქი (მესხი) 53 0  0.0 0.0 

ესტონელი 59 2316 0.0  0.0 

ლატვიელი 91 530  0.0  0.0 

თურქმენი 74 361  0.0  0.0 

ავარელი 1996 4230 0.1 0,1 

თათარი 

(ყირიმელი) 15 615  0.0  0.0 

ამერიკელი 27 41  0.0  0.0 

არაბი 44 76  0.0  0.0 

ასირიელი 3299 6206 0.1 0,1 

ავღანელი 52 28  0.0 0,0 

ჩერქეზი 22 185  0.0  0.0 

ესპანელი 78 91  0.0  0.0 

ფრანგი 40 43  0.0  0.0 

გაგაუზი 32 206  0.0  0.0 

ჰოლანდიელი 105 28  0.0  0.0 

ინგლისელი 25 5  0.0  0.0 

იტალიელი 31 24  0.0  0.0 

ლაკი 210 426  0.0 0,0 

რუმინელი 22 62  0.0 0,0 

უდი 203 93  0.0 0,0 

უნგრელი 32 244  0.0 0,0 
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  2002 1989 

წილი მთელ 

მოსახლეობაში 

(პროცენტებში) 

2002 1989 

 ა 1 2 5 6 

ყაბარდოელი 23 293  0.0 0,0 

ყუმუხი 42 155  0.0 0,0 

ჩეხი 46 101  0.0 0,0 

სხვა 504 7264 0.01 0.1 

 
 SeniSvna: 2002 wlis aRweris SedegebSi asaxuli ar aris afx-

azeTisa da samxreT oseTis teritoriebze arsebuli mdgomareoba, 

radgan am periodSi aq ar vrceldeboda saqarTvelos sax-

elmwifos iurisdiqcia.   
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ლილია   ტეტერინა  

ოლეს ჰონჩარის სახელობის   

დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტი   

 

მულტილიგვალიზმი თანამედროვე ბრიტანულ პოეზიაში 
 

აბსტრაქტი 

დღეს მულტილინგვალიზმი ჰაერშიც კი ჭარბად არის. პოეტური ენა არსებითად  

ითვისებს  იმ ცვლილებებს, რაც სოციუმში ხდება. პოეზიის ენა ასახავს თანამედროვე 

ცხოვრების ტენდენციებს საკუთარ სტრუქტურებსა და ლექსიკაში. წინამდებარე 

სტატიაში მულტილინგვალიზმის ფენომენი განხილულია, როგორც პოეტური 

მეტყველების ერთ-ერთი ასპექტი. სტატიაში წარმოდგენილია მსჯელობა 

მულტილინგვალიზმის სხვადასხვა სახესა და ფუნქციაზე. აგრეთვე ხაზგასმულია 

მულტილინგვალიზმის, როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი სტრატეგიის როლი 

თანამედროვე ბრიტანულ ხელოვნებაში.    

 

საკვანძო სიტყვები: მულტილინგვალიზმი, ჰიბრიდიზაცია, კოდების-შერევა, კოდირებული ენა, ენა 

და კულტურული ინტერაქცია.    

 

შესავალი  

პოეტური მულტილინგვალიზმის  

საკითხზე დიდი ხანია მსჯელობენ 

ლინგვისტები, ლიტერატურის კრიტი-

კოსები, პოეტები და ფსიქოლოგები. ისინი 

ამ საკითხს განიხილავენ სხვადასხვა 

ასპექტში: პოეტური მულტილინგვა-

ლიზმი, როგორც ენობრივი შეზღუდვების 

დაძლევის და ფართო კოსმოპოლიტური 

და ინტერნაციონალური თვალთახევდის 

ჩამოყალიბების საშუალება;  ასევე, პოეტის 

უფლებების დაცვის სტრატეგია - წეროს 

ორ ან მეტ ენაზე (მაგალითად, 

კოლონიური ფონის შემთხვევა) და 

ფოკუსირება მოახდინოს როგორც 

ეროვნულ, ასევე ეთნიკურ ცნობიერებაზე. 

პოეტური მულტილინგვალიზმი განი-

ხილება აგრეთვე, როგორც  ორი ან მეტი 

ლიტერატურული პერსონაჟის შექმნის 

ხერხი, როგორც სტილისტიკის ერთ-ერთი 

სტრატეგია.          

 თუმცა, ამავდროულად, რა თქმა 

უნდა, არსებობენ პოლიგლოტი პოეტებიც, 

რომლებიც მხოლოდ ერთ ენაზე წერენ და 
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ერთსა და იმავე ლექსში არ ურევენ ენებს 

ერთმანეთში. ასეთი პოეტების გაცნობა  

შესაძლებელია მულტილინგვური პოე-

ზიის კრებულებში და ამ შემთხვევაში  მათ 

არ შევეხებით.    

 ინგლისურ პოეზიაში ერთ-ერთი 

ტრადიციული პრაქტიკაა ასევე სხვა 

ენებიდან რაიმე ელემენტის (ძირითადად 

სიტყვები და სიტყვათკომბინაციები) ჩასმა 

ლექსში.  ძირითადი ენები, რომლებიც  

ჩანართების სახით გვხვდება ინგლისურ 

პოეზიაში, არის ფრანგული, გერმანული, 

ბერძნული და ლათინური.   

       მულტილინგვალიზმის კიდევ უფრო 

თანამდროვე გამოვლინებაა ექსპე-

რიმენტული პოეზია ლინგვისტური 

ჰიბრიდიზაციის ელემენტებით. მულტი-

ლინგვალიზმის ეს სახეობა იკვლევს ენებს 

შორის ინტერაქციას - კერძოდ, მათ 

სტილისტიკურ და სემანტიკურ არსს.  

        ჩვენი მიზანია, განვიხილოთ პოეზიის 

აღნიშნული საკითხი მუტილინგვალურ 

ჭრილში, როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი 

სტრატეგია.       

 

სექცია 1. ლექსები ორ ან მეტ ენაზე,  როცა 

არ გამოიყენება ენების მიქსი.     

ბრიტანეთში ბევრი ბილინგვალი 

პოეტია, რომლებიც დროდადრო წერენ 

ლექსებს იმ ენებზე, რომლებიც 

ისტორიულად უკავშირდება კოლონია-

ლიზაციის პერიოდს. ისინი წერენ 

ინგლისურად და მათ მშობლიურ ენაზე.  

შოტლანდიაში, მაგალითად, პოეტებს 

შეუძლიათ არჩევანი გააკეთონ ინგლისურ, 

შოტლანდიურ და კელტურ ენებს შორის. 

წარსულში ენების არჩევანი ცალსახად 

ეროვნული იდენტობის საკითხი იყო. ეს 

იყო ერთ-ერთი გზა, საშუალება - დაეცვათ 

საკუთარი უფლება,  გამოეყენებინათ 

მშობლიური ენა, როგორც სამწერლობო 

ენა.   

დღესაც ჩნდება იდეოლოგიური და 

პოლიტიკური ხასიათის კითხვები იმ 

შემთხვევაში, როდესაც პოეტი 

სამწერლობო ენად კელტურს ან 

შოტლანდიურს ირჩევს ინგლისური ენის 

ექსკლუზიური დომინანტობის საპირის-

პიროდ. მაგრამ, როგორც როდერიკ 

უოტსონი ამბობდა „თუ იდენტობა 

თანამედროვე შოტლანდიელი მწერ-

ლებისათვის პრობლემატური საკითხია, 

მაშინ ეს უფრო თავსდება პიროვნული, 

ეგზისტენციალური, პოლიტიკური და 

სექსუალური მყოფადობის კონტექსტში“ 

(164). როდერიკ უოტსონს მაგალითისთვის 

მოჰყავს ისეთი ქალი-პოეტები, როგორებიც 

არინ: მეგი გიბსონი, ჯეიკი ქეი, ქეთლინ 

ჯეიმი და მეგ ბეიტმენი. ისინი 
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 იკვლევდნენ მათი თაობის გამოცდილებას: 

თუ როგორია იყო ქალი  შოტლანდიაში. 

რაც შეეხება ირლანდიას, აქ ენის 

არჩევანი უფრო მკვეთრად ეროვნული 

იდენტობის საკითხია. ზოგიერთი პოეტი 

წერს ირლანდიურად. ნუალა ნი 

დომნეილი თავის ლექსში „ენის საკითხი“ 

ხსნის, თუ რატომ წერს ის ირლანდიურად.  

ამის ასახსნელად  მას მოჰყავს მეტაფორა 

ბიბლიიდან: ლერწმის კალათი, რომელშიც   

წევს  ჩვილი მოსე. კალათი ნილოსის 

დინებას მიჰყავს. ამ მეტაფორას ის იყენებს, 

იმის ასახსნელად, თუ რატომაა მისი 

პოეზიის ენა ირლანდიური. ფარაონის 

ქალიშვილი კი, რომელიც დაინახავს 

კალათს და წაიყვანს ჩვილს, 

მეტაფორულად მისი პოტენციური 

მკითხველია.      

ცნობილი უელსელი პოეტის გვინეტ 

ლევისის ესეებში ფორმირებულია   ორი 

ბილინგვური საკითხი: „ვისი პალტოა ეს 

ჟაკეტი?“ და „ვისი ქუდია ეს კეპი?“  ორივე 

ესეში პოეტი ემპათიკურად განსაზღვრავს 

საკუთარ უფლებას, წეროს ორ ენაზე: 

უელსურად (მის მშობლიურ ენაზე) და  

ინგლისურად. უელსში, რა თქმა უნდა, 

ინგლისურ ენას სალაპარაკოდ 

გამოიყენებენ. ლევისი ინგლისურად 

სწავლობდა  კემბრიჯის უნივერსიტეტის 

დამამათავრებელ კურსზე. საკუთარ 

ბილინგვურ გამოცდილებაზე დაყრ-

დნობით, გვინეტ ლევისი ადარებს ორი 

ენის - ინგლისურისა და უელსურის - 

ძლიერ და სუსტ მხარეებს. ის აღნიშნავს, 

რომ „ინგლისური  ენის რაციონალურობა 

პოეზიის ენას საზღვრებში აქცევს - მაშინ, 

როცა უელსურის მუსიკალურობა, როგორც 

ეს არის დილან ტომასთან, იგივეა, რაც 

კოკისპირული წვიმა. მე მომწონს, ვიფიქრო 

მუსიკალურად და მინდა ვიყო 

მუსიკალური. ეს არის ამბიცია, რომელიც 

არის ორი ტრადიციის  ნაზავი“.    

მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ენის 

საზომი რიტმი ერთმანეთისაგან 

განსხვავებულია. ინგლისური ენა ფართოდ 

იამბურია, ხოლო უელსური -

ანაპესტიკური. ეს ორი რიტმი კი 

ერთმანეთთან სრულიად შეუთავსებელია.   

ამგვარად, რამდენიმე ენაზე ლექსის 

დაწერა პოეტს აძლევს საშუალებას, 

იკვლიოს ენების შესაძლებლობები და 

განსაზღვროს მათი ურთიერთქმედების 

შედეგები. გარდა ამისა, ორი 

განსხვავებული ლიტერატურული 

ტრადიციის შერწყმა / გაერთიანება, 

რომელიც ეხმარება მას, გაიგოს სხვადასხვა 

კულტურის პოეტური გამოვლინებები, 

არის მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი, 

რომელსაც ყველა მულტილინგვალმა 

პოეტმა უნდა გაართვას თავი.  
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სექცია 2.  ინგლისური პოეზია სხვა ენების 

ელემენტებით.   

სხვა შემთხვევებში ბილინგვალი 

პოეტები ორ ენას შერეულად იყენებენ 

ერთი ლექსის შესაქმნელად. ეს ის 

შემთხვევაა, როცა პოეტი ინგლისური ენის 

საზღვრებში ვერ გრძნობს თავს 

კომფორტულად და ის დამატებთ 

მიმართავს თავის მშობლიურ ენას.  ხულია 

ალვარესის ლექსში „Bilingual Sestina”  

შერეულია ორი ენა, ორი კულტურა:   

 Some things I have to say ain't getting said 

 in this snowy, blond, blue-eyed, gum-

chewing English  

 dawn's early sifting through persianas closed 

 the night before by dark-skinned girls whose 

words 

 evoke cama, aposento, suenos in nombres 

 from that first world I can't translate from 

Spanish. 

ლექსი ასახავს პიროვნების ცალკეულ, 

ძლიერ  შეგრძნებებს, რომლებიც იხლიჩება 

ორ ენას შორის. ის ირჩევს, დაწეროს ლექსი 

ინგლისურად   და გამოიყენოს მცირე 

რაოდენობით ესპანური ენა, მისი 

ფრაგმენტული, მომენტალური განწყობის 

ხაზგასასმელად.     

განსხვავებული შემთხვევაა გვინეტ 

ლევისის ლექსები. ის უმეტესად წერს 

ინგლისურად და არ ურევს უელსურს 

ინგლისურ ენასთან, მაგრამ არის ისეთი 

ლექსებიც, რომლებიც დაწერილი აქვს 

ინგლისურად  უელსური ენის 

ელემენტების ჩანართებით.   ლექსში  

“Welsh Espionage” ლევისი ამოწმებს თავის 

ბილინგვურ ცოდნას:   

Welsh was the mother tongue, English was 

his, 

He taught her the body by fetishist quiz, 

Father and daughter on the bottom stair: 

“Dy benelin yw elbow, dy wallt di yw hair, 

 

Chin yw dy en di, head yw dy ben.” 

She promptly forgot, made him do it again. 

Then he folded her dwrn and, calling it fist, 

Held it to show her knuckle and wrist. 

 

“Let's keep it from Mam, as a special 

surprise. 

Lips are gwefusau, llygaid are eyes.” 

……………………………………….. 

ლევისის ამ ლექსში წარმოდგენილია 

კულტურული და ლინგვისტური 

საზღვრების ჩამოყალიბებისა და რღვევის 

ურთულესი პროცესი.  აქ ერთმანეთს 

ეჯახება ორი ენა.  მათ შორის ბრძოლა 

გამოხატულია კურსივირებული შრიფტით 

დაწერილი სიტყვების როლური 

ცვალებადობით.  ლევისი აღნიშნავს, რომ 

ეს ენები მის აღქმასა და გამოყენებაში  

ერთმანეთთან მჭიდროდაა გადაჯაჭვული.  
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 ნაწილი 3. ენათა შერწყმა, როგორც 

მხატვრული სტრატეგია 

ზოგიერთი თანამედროვე პოეტი-

სათვის უნარი - წერო ერთზე მეტ ენაზე ან 

რამდენიმეზე ერთად - სტილისტური 

არჩევანია. მაგალითად, ვ. ნ. ჰერ-

ბერტისათვის შოტლანდიური არის მისი 

ენების ფართო სპექტრის მხოლოდ ნაწილი. 

„მე ვარ პოლისტილისტი,  შეპყრობილი 

წერის სხვადასხვაგვარი მანერის ურ-

თიერთქმედებისგან - არა მხოლოდ 

შოტლანდიურისა და ინგლისურის, ასევე 

ფორმალურისა და თავისუფალის, 

პოეზიისა ფურცელზე და პერფორმანსისა, 

პოემების, ორმოცხაზიანი ლექსებისა... 

ყველაფერი არის დიალექტი!“ (170). 

ვ. ნ. ჰერბერტის კომიკური პოემა 

„კაბარე მაგონაგალი“ არის ნიმუში 

ინგლისურისა და, გარკვეულწილად, 

ექსპერიმენტული, „პლასტიკური“ შოტ-

ლანდიური ენის გამოყენებისა. შესავალი 

სტროფი : 

Come as ye dottilt, brain-deid lunks, 

Ye hibernatin cyber-punks, 

Gadget-gadjies, comics-geeks,   

Guys wi perfict rat's physiques, 

Fowk wi fuck-aa social skeels, 

Fowk that winnae tak thir pills: 

Gin ye cannae even pley fuitball 

              Treh thi Cabaret MacGonagall.  

უილიამ მაკგონაგალი არის 

დუნდელი ტრაგიკოსი, რომელიც 

საყოველთაოდ აღიარებულია, როგორც 

ინგლისურ ენაზე დაწერილი ყველაზე 

ცუდი ლექსის ავტორი. ის იყო უნიჭო კაცი, 

რომელიც თავს დიდ პოეტად მიიჩნევდა. 

ცნობილი ამერიკული ფილმის „კაბარეს“ 

სახელისა და ფილმიდან სიმღერის 

გამოყენებით, ავტორი ქმნის თანამედროვე 

შოტლანდიის პაროდისტისეულ კრიტი-

კულ ხედვას.  

ჰერბერტის პოეზიის შოტლანდიური 

დიალექტი მისი სამშობლო დუნდედანაა, 

დიალექტი გამოირჩევა მონოფტონ-

გურობით  [ae] to [e]. ის თავისუფლად 

გარდაქმნის სიტყვათა მართლწერას და 

გვაცნობს თავის ქმნილებებს, რაც ლექსს 

ანიჭებს განუმეორებელ ჟღერადობას და 

უცხო ეფექტს.  

თავისი ლექსების კრებულის “The 

Forked Tongue” შესავალში, ჰერბერტი 

აღნიშნავს: „მე არ მინდა არჩევანი გავაკეთო 

მათ შორის (ინგლისური და 

შოტლანდიური ენები); მე მინდა ჩანგლის 

ორივე კბილი. ჩვენ განა არ ვართ 

გამუდმებით ცვალებადი რეესტრები 

სოციალურად არასრულფასოვანი ჭრიჭი-

ნების მსგავსად? ჩემი მოტო არის „და“ და 

არა „ან“   (12). 
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კიდევ ერთი შოტლანდიელი პოეტი - 

ტომ ლეონარდი აზავებს  ინგლისურ 

ლექსიკასა და დასავლეთ შოტლანდიის 

ქალაქურ დემოტიკურ საუბარს - რაც 

ფონეტიკური ტრანსკრიფციით უფრო 

დაშორებულია: 

ma lungs iz fuckt 

bronchitis again  

thi smoakin  

 

lookit 

same awl spliht 

yella ngreen 

 

von goghs palate 

                      paintn sunflowers  

როდერიკ ვათსონის მიხედვით, 

ინგლისურისა და შოტლანდიურის 

კომპლექსური კვეთა ქმნის არა-

ჩვეულებრივ ენერგიას: „იმის მიუხედავად, 

რომ მაკდიარმიდს სურდა მისი 

მიკუთვნება მხოლოდ შოტლანდიუ-

რისთვის. და, რა თქმა უნდა, თავად 

თანამედროვე შოტლანდიურშიც არსებობს 

ინტერორიენტაციის სხვა დონე, რომელიც 

გამოირჩევა დიალექტთა სიმდიდრით, 

მრავალფეროვანი რეესტრებით, ჰიბრი-

დული ექსპრესიითა და ლექსებით, 

რომლებიც ერთი და იმავე სიტყვის ხან 

ინგლისურ, ხანაც შოტლანდიურ ფორმას 

ეფუძნება. 

სხვა თანამედროვე შოტლანდიელი 

პოეტებისთვის, რომლებიც ორივე -

ინგლისურ და შოტლანდიურ ენაზე წერენ, 

ენებზე საუბარი არის გაზიარებული თემა, 

ერთგვარი „სათამაშო მოედანი“. ასეთი 

პოეტები არიან: რობერტ კროუფორდი, 

რიჩარდ პრაისი, დევიდ კინლოხი. იგივე 

ითქმის შედარებით ახალგაზრდა პოეტ 

ჯაეკი ქეიზე, რომელიც წერისას  ენების 

ნაზავს იყენებს. ის იყენებს ძველ 

შოტლანდიურს პოემა “Fiere”-ში,   

შოტლანდიურ დიალექტს პოემა “The 

Knitter”-ში, გლაზგოურ დიალექტს  “English 

Cousin Comes to Scotland”-ში... ის ასევე 

იყენებს უფრო თანამედროვე გლაზგოურს 

და თანამედროვე შოტლანდიურს. „მე 

ყოველთვის ვაკვირდები ენას და 

პოეტისთვის შთამბეჭდავია ენის 

მოქნილობა და მისი ცვლილება, რაც 

დამოკიდებულია იმიგრაციაზე, ადამიანთა 

შემოსვლაზე, ტერიტორიულ გადაად-

გილებაზე“.   

ენათა ერთ ნაწამოებში გაერთიანებას 

ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ჰიბრი-

დიზაციას. ტერმინი დაამკვიდრა მ. 

ბახტინმა, რომელიც მასში გულისხმობდა 

ორი სოციალური ენის ნაზავს ერთ 

გამონათქვამში, ორი განსხვავებული 

ლინგვისტური აზროვნების  „შეხვედრას“ 

გამონათქვამის არენაზე, რაც ერთმა-
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 ნეთისგან გაყოფილია ეპოქის, სოციალური 

დიფერენციაციის ან რაიმე სხვა ფაქტორის 

მიერ.  

ენებისა და დიალექტების შერწყმის 

კიდევ ერთი მაგალითია ტონი ჰარისონის 

პოემა “The Ballad of Babelabour”,  სადაც 

მკითხველი შეხვდება ისეთ გერმანულ 

სიტყვებს, როგორიცაა Sprache და neue 

(დაწერილია გოთიკურ სტილში), 

ფრანგულ სიტყვას merde, ესპანურ სიტყვას 

negra, ჩრდილო ინგლისური დიალექტის 

იმიტაციას სიტყვათა კომბინაციაში 

“revurlooshunairy vurse”,  ინგლისური ენის 

გრამატიკულ დაბოლოებებს გერმანულ 

სიტყვებზე: Sprachered, Sprache's. ენათა და 

დიალექტთა ეს ნაზავი წარმოადგენს 

„სიტყვათა ბაბილონურ აღრევას“, რაც 

აღნიშნულია ბერტოლდ ბრეხტის 

ეპიგრაფში, და აქვს დანიშნულება, 

გამოხატოს ავტორისეული ხედვა დიდი 

ბრიტანეთის ისტორიისა და 

თანამედროვეობის ხალხთა და ენების 

ნაზავით... ეს არის მიზანმიმართული 

ლინგვისტური სტრატეგია, რომელიც 

პოეტმა თავისი იდეების გამოსახატავად 

აირჩია. 

პოემის სათაურში  “The Ballad of 

Babelabour” სიტყვა Babelabour ავტორის 

მიერ წარმოებული სიტყვაა, რომელიც 

ორგვარად შეიძლება იქნეს ინტერ-

პრეტირებული:  

1. Babel + bour: Babel – ბიბლიური 

ისტორიიდან ბაბილონის გოდოლის 

შესახებ და bour - ბევრი ევროპული 

ქალაქის აფიქსი, მაგალითად: Bourges, 

Burgundy, Freiburg, Bournemouth და  ა .შ .  

2. babel + labour: babel – არეულობის, 

დაბნეულობის, განსხვავებული ხმებისგან 

წარმოქმნილი ხმაურის სცენა (ასევე 

ასოცირებული babble – არეული ხმა ბევრი 

ერთდროულად მოლაპარაკე ადამიანისა).  

მეორე მნიშვნელობით პოემაში 

გვხვდება მუშათა ენა: 

  What ur-Sprache did the labour speak? 

  ur ur ur to t'master's Sprache 

  the hang-cur ur-grunt of the weak 

  the unrecorded urs of gobless workers  

ამას გარდა, ჰარისონი იყენებს  

ბაბილონის ბიბლიური ამბის სიმბოლიკას 

თანამედროვე პოეტური ენის მისეული 

ხედვის წარმოსაჩენად. ასევე, საკუთარი 

ენის წარმოსაჩენად, რომელიც ყოველთვის 

ცდილობს გასცდეს ინგლისური ენის 

საზღვრებს და, ალბათ, ასევე, სურს 

წარმოაჩინოს თავისი ნოსტალგია 

პროტოენისადმი: Ursprache (პოემაში “Ur-

Sprache”) არის გერმანული სიტყვა, რაც 

პროტოენას ნიშნავს -  ანუ საწყისი ყველა 

ენისა.  
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ერთ-ერთი წამყვანი თანამედროვე 

ირლანდიელი პოეტის პოლ მულდონის 

შემოქმედებაში მულტილინგვალიზმი 

არის შესამჩნევი ტექნიკა, განსაკუთრებით 

- მის ბოლოდროინდელ ლექსებში. ამ 

ტექნიკას არ აქვს მხოლოდ მულდონის  

ემიგრაციული გამოცდილების ასახვის 

მნიშვნელობა, არამედ გააჩნია მხატვრული 

სტრატეგიის ფუნქციაც - კულტურული და 

ლინგვისტური პრაქტიკის შეკავშირება.  

ამის მაგალითია ლექსი  “Yarrow”,  

რომელიც აცოცხლებს ისტორიას და 

ავტორის ბავშვობას. იგი მოიცავს იდეებისა 

და მოვლენების მთლიან ჯაჭვს, 

დაწყებულს  კოლონიური შეტაკებებით - 

დამთავრებული მებაღეობით, ფილო-

სოფიით, ლინგვისტიკით, როკ 

ლიტერატურით და ანთროპოლოგიით... 

ერთ-ერთ ინტერვიუში პოლ მულდონი 

თავისი ლექსის შინაარს ასე განსაზღვრავს: 

„ის ეხება ჩემი ბავშვობის პერიოდს და 

ყველა ტიპის სათავგადასავლო ისტორიას - 

წარმოსახვით ცხოვრებას. ის წარმოადგენს 

პოეტის აზროვნებას, ბავშვის აზროვნებას, 

მაგრამ დაწერილს გარკვეულწილად „loopy 

style“-ით”. 

ლექსის სტრუქტურის კომპლექ-

სურობა განპირობებულია მისი 

ალუზიებით - კამიუდან ჰართ კრეინამდე, 

ოვიდიუსიდან ორაჰილამდე. ჯემი 

მაკკენდრიკის მოსაზრებით, ეს შეიძლება 

იყოს უფრო გასართობი, ვიდრე 

მიზანმიმართული. სათავგადასავლო 

ამბების, სარაინდო რომანების და 

სატელევიზიო ვესტერნების სტრუქტუ-

რიდან ჩანს, რომ ისინი მოიცავენ 

დასასრულს საკუთარ თავში. ეს ფაქტი კი 

ხელს უშლის ლექსის დინამიურობას. 

პოლ მულდონს გააჩნია განუ-

საზღვრელად ინფორმაციული, ყოვლის-

მომცველი გონება, პოეტური ფორმისა და 

ტექნიკის შესაძლებლობების ღრმა ცოდნა. 

ლექსის შემადგენელ ენობრივ ფონს 

მიეკუთვნება: ლათინური, ფრანგული, 

ესპანური, შედგენილ სიტყვებზე 

დაფუძნებული ან ხელოვნური მულტი-

ლინგვური სიტყვების თამაში, 

ტოპონიმები, ეტიმოლოგიები - კელტური 

ხომ ხშირად ენათესავება ინგლისურს... 

მულდონი გულუხვია სახელების 

გამოყენებისას. მის ლექსში, პოეტის 

ფანტასტიკური წარმოსახვის შედეგად, 

ერთდროულად დასახელდა ვაილდ ბილ 

ჰიქოკი, მაუდ გონე, სილვია პლატი და 

მაიკლ ჯექსონი. დიდი კრიტიკა 

დაიმსახურა  მულდონის მულტილინ-

გვურმა სიტყვათა თამაშებმა, გამა-

ოგნებელმა ასოციაციებმა და ანალოგიებმა 

დაუკავშირებელ ტექსტებსა და იდეებს 
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გვ. 70-79 

 

 შორის. ზოგიერთი ამას „ასოციაციურ 

სიგიჟეს“  უწოდებს. 

ბერნარდ ო დონოუის განსხვავებული 

პოზიცია აქვს. მისი აზრით: „ეს ყველაფერი 

არ არის დასარწმუნებლად: ეს მხოლოდ 

მასალის დალაგების სტილია. ეს არის 

ინტერტექსტუალურობა, ეს არის ყალბი 

ერუდიცია!“. 

ბილინგვურ სიტყვათა თამაშები და 

სემანტიკური გაორებები (Cicero – Caesar, 

US – USSR, album - white) გამოჩნდა, 

მაგალითად, მულდონის ეპიგრამაში  

ბიტლზების 1968 ალბომზე‘‘ White Album”: 

Though that was the winter when late each 

night 

I'd put away Cicero or Caesar 

and pour new milk into an old saucer 

for the hedgehog which, when it showed up 

right 

on cue, would set its nose down like that 

flight 

back from the U.S…back from the, yes sir… 

back from the…back from the U.S.S.R… 

I'd never noticed the play on “album” and 

“white”. 

სტეფან ბურტი მულდონის პოეზიის 

მახასიათებლების აღწერისას მას უწოდებს 

„ალქიმიურ ტრანსფორმაციებს“. „სიტყვე-

ბი, ობიექტები და ადამიანები ერწყმის და 

შორდება ერთმანეთს-– soutane into Soutine, 

Merlin into Marilyn” (19-20). ასეთი 

ცვალებადობა ქმნის სიმსუბუქეს და 

ორაზროვნებას, რაც განსაკუთრებით 

დამახასიათებელია პოლ მულდონის 

უკანასკნელ ნაწარმოებებში. 

ძნელია არ დაეთანხმო მარია 

ჯონსტონის კომენტარს: „პოლ მულდონის 

პოეზია გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება 

პოეტური ტექსტი გახდეს სივრცე 

ლინგვისტური ფერტილიზაცისათვის და 

ინტერაქციული ენების იდიომატური 

ტექსტურის გამოკვლევისათვის“. 

 

დასკვნა 

პოეტური ენა  არსებითად შემთვი-

სებელია საზოგადოებაში მიმდინარე 

წამიერი ცვლილებებისა და ასახავს მათ 

თავის სტრუქტურასა და ლექსიკაში. 

მულტილინგვალიზმი ახლა ყველგანაა.  

პოსტმოდერნული კულტურული განწყობა 

მულტილინგვალურ ექსპერიმენტებს 

ლიტერატურული ხელოვნების მნიშ-

ვნელოვან მახასიათებლად ქმნის. თამაშის 

ელემენტი თანამედროვე მულტილინ-

გვალურ პოეზიაში ძალიან ძლიერია, 

მაგრამ ეს შორს წაგვიყვანს... ეს გადადის 

ინტერკულტურული ენებისა და 

კულტურის ექსპრესიული ფორმების 

ძიებაში და ხდება პოტენციურად უფრო 

მეტი ავთენტური ფორმის მატარებელი.  
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გვ.1-16 

 

 

 

 

ნინო შარაშენიძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

მოდალობის კეტეგორია ქართულში, მისი სწავლების მეთოდები 

და სტრატეგიები უცხოელთათვის  

(ქართულის, როგორც მეორე ენისა და როგორც უცხო ენის სწავლებისას) 

აბსტრაქტი 

მოდალობა სემანტიკური კატეგორიაა. მოდალური ფორმები ბევრ ენაში 

პოლისემანტიკურობითა და პოლიფუნქციურობით ხასიათდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ერთი მოდალური ფორმა სხვადასხვა კონტექსტში და ზმნის სხვადასხვა ფორმასთან 

განსხვავებულ მოდალურ სემანტიკას იძლევა. ქართული ენისათვის ეს მნიშვნელოვან 

თავისებურებას წარმოადგენს, რადგან ქართული ზმნის სხვადასხვა ფორმა ერთ 

მოდალურ ფორმასთან განსხვავებულ სემანტიკას ქმნის. თარგმნისას ამ სემანტიკური 

ნიუანსების ცოდნა და გათვალისწინება მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ამისათვის საჭიროა 

შეიქმნას გარკვეული პრინციპით აგებული ქვესისტემა, რომელიც სრულად ასახავს 

მოდალური ფორმებით გადმოცემულ სხვადასხვა სემანტიკურ ნიუანსს. ამგვარი 

ქვესისტემის შექმნა აუცილებელია ენის სწავლებისთვისაც, რათა სახელმღვანელოებში 

და ასევე  სწავლების პროცესში ენის ეს მნიშვნელოვანი თავისებურება სრულყოფილად 

და და მთელი სისრულით აისახოს. მოცემულ ნაშრომში წარმოდგენილი იქნება ეს 

ქვესისტემა ქართული ენის სწავლების პროცესში გასათვალისწინებელი მეთოდებითა 

და სტრატეგიებით. ნაშრომში განხილული იქნება ენის სწავლების პროცესში ამ 

ქვესისტემის გამოყენების შესაძლებლობები, სავარჯიშოთა ტიპების კლასიფიკაცია, 

საკლასო პრაქტიკა.  

საკვანძო სიტყვები: მოდალობა, მოდალური მნიშვნელობა, წინადადების სემანტიკური ანალიზი. 

 

შესავალი  

მოდალობა ენაში უმნიშვნე-

ლოვანეს როლს ასრულებს, რამდენადაც 

მუდმივ მიმართებას ავლენს გამო-

ნათქვამსა და მის სემანტიკას შორის. 

ფართო გაგებით, მოდალური შინა-

არსისაგან სრულიად დაცლილი 

წინადადება თუ დისკურსი არ არსებობს. 

წინადადებით გამოთქმული შინაარსი-

სადმი ყოველთვის იგულისხმება 

გარკვეული დამოკიდებულება - კოგნი-

ტური, ემოციური თუ რაციონალური.  

მთქმელი ამ დამოკიდებულებას 

ყოველთვის ავლენს, მაგრამ სხვადა-

სხვაგვარია მისი გამოხატვის საშუა-

ლებები. გამონათქვამისადმი დამოკი-
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დებულება შეიძლება გამოვლინდეს 

ზმნის კილოსა და მოდალური 

ელემენტების საშუალებით, ფოკუსით, 

სიტყვათა რიგით, ინტონაციითა და ჟესტ-

მიმიკებით. მოდალობის, როგორც 

სემანტიკური კატეგორიიის, გამოხატვის 

მთავარ საშუალებად განიხილება ის 

ენობრივი ფორმები, რომლებიც ყველა 

კონტექსტში გარკვეულ მოდალურ 

სემანტიკას ავლენენ. ამდენად, 

მოდალობის  გამოხატვის ძირითად 

საშუალებებად მიიჩნევა ენობრივი 

ფორმები, ანუ მოდალური ზმნები და 

ელემენტები. 

ენაში არსებული მოდალობს 

სისტემის დაუფლება ენის სწავლების 

ყველა ეტაპზე ხდება. ამასთანავე 

აუცილებლად უნდა იყოს განსაზღვრული 

ენის ათვისების რომელ დონეზე  მოხდება 

ამა თუ იმ ფორმისა და სემანტიკის 

მიწოდება.  

ქართულ ენაში მოდალობის 

სისტემის ძირითად გამომხატველად 

გვევლინება ორი ზმნა - ნდომა და 

შეძლება ზმნები. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 

ზმნები ქართულში დამოუკიდებელი 

ზმნური ფუნქციითაც გვევლინებიან. 

ისინი ჩვეულებრივ იუღლებიან და აქვთ 

მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვის 

სამივე პირის ფორმა. რაც შეეხება 

მოდალური ელემენტს, ეს არის ნდომა 

ზმნის მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის 

ფორმა - უნდა, რომელიც უცვლელად 

დაერთვის ზმნის პარადიგმას. 

კონსტრუქცია რამდენიმე მოდალური 

სემანტიკას გამოხატავს. აქვე 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

სხვადასხვაა მათი კონსტრუქცია, პირველ 

შემთხვევაში დატიური კონსტრუქციაა, 

ანუ სუბიექტი მიცემით ბრუნვაშია, ხოლო 

მეორე შემთხვევაში სუბიექტი იღებს 

ძირითადი ზმნის კონსტრუქციას, ანუ იმ 

ბრუნვაშია რომელსაც ძირითადი ზმნა 

მოითხოვს: ეს შეიძლემა იყოს 

ნომინატიური ან ერგატიული 

კონსტრუქცია: ის უნდა წავიდეს - მან 

უნდა გააკეთოს:  

 

უნდა დამოუკიდებელი ზმნის ფუნქციით - 

იცვლება პირისა და რიცხვის მიხედვით  

უნდა მოდალური ზმნის ფუნქციით -  

არ იცვლება პირისა და რიცხვიდ მიხედვით 

მე  მინდა  გავაკეთო 

შენ  გინდა  გააკეთო 

მას  უნდა  გააკეთოს 

ჩვენ  გვინდა  გავაკეთოთ 

თქვენ  გინდათ  გააკეთოთ 

მათ  უნდათ  გააკეთონ 

მე უნდა გავაკეთო   

შენ უნდა გააკეთო   

მან უნდა გააკეთოს      

ჩვენ უნდა  გავაკეთოთ 

თქვენ უნდა გააკეთოთ 

მათ უნდა გააკეთონ 
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ამდენად, აღნიშნული 

თავისებურება მნიშვნელოვან პრობლემას 

შექმნის ენის სწავლების პროცესში და 

მისი გათვალისწინება აუცილებელია.   

  გარდა ამისა, არსებობს სხვა 

მოდალური ელემენტები, რომლებიც 

დაერთვის ზმნას და მას მოდალური 

სემანტიკას ანიჭებს, ასეთებია: ეგებ, იქნებ, 

ლამის, თითქოს, თითქმის, კინაღამ, 

მაინც.  ქართული ენისათვის 

მნიშვნელობა ენიჭება ზმნის კილოსა და 

მოდალური ელემენტის კომბინაციას.   

ქართული ენაში მოდალობის 

სისტემა ამგვარ სემანტიკური ჯგუფებს 

ქმნის:  

სემანტიკა მოდალური ფორმა  მაგალითი 

ლოგიკური 

შესაძლებლობა 

შევძლებ   

შესაძლოა 

შესაძლებელია 

შევძლებ წასვლას / გაკეთებას... 

შესაძლოა მოვიდეს / გააკეთოს... 

შესაძლებელია მოვიდეს / გაკეთდეს... 

ალბათობა  ალბათ 

იქნებ 

ალბათ მოვა / იტყვის... 

იქნებ მოვიდეს / გააკეთოს... 

ვარაუდი ეგებ ეგებ მოვიდა / მოვიდეს... 

ლოგიკური 

აუცილებლობა 

უნდა უნდა იყოს / გაეკეთებინა / ახსოვდეს... 

ვალდებულება, 

მოვალეობა 

უნდა უნდა დაწერო / გააკეთო... 

აკრძალვა ნუ ნუ აკეთებ / კითხულობ... 

ნებართვა შეიძლება 

შეგიძლია 

შეუძლია 

შეიძლება წავიდე / გავაკეთო?.. 

შეგიძლია წახვიდე / გააკეთო... 

შეუძლია წავიდეს / გააკეთოს... 

უნარი და 

შესაძლებლობა 

შემიძლია 

ვიცი 

შემიძლია ცურვა / კითხვა... 

ვიცი ცურვა / კითხვა... 

უნარისა და 

შესაძლებლობის 

უარყოფა 

ვერ  ვერ ვცურავ / ვკითხულობ... 

ვერ გავაკეთებ / წავიკითხავ... 

სურვილი  

(ვოლიტივი) 

იქნებ იქნებ წავიდე / გავაკეთო... 

 

ძლიერი სურვილი, 

ნატვრა 

ნეტავ ნეტავ წავიდე / გავაკეთო... 

შეფასება-

მიახლოებითობა 

ლამის 

თითქმის 

ლამის ჩამოვარდა / გატყდა... 

თითქმის გააკეთა / დაწერა... 
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კინაღამ  

შეფასება-წარმოსახვა თითქოს 

ვითომ 

თითქოს მოვიდა / გააკეთა... 

ვითომ მოვიდა / ვითომ გააკეთა... 

ემოციური შეფასება 

(გაკვირვება-გაოცება) 

განა 

ნუთუ 

აკი 

ნეტავ 

განა გააკეთა / თქვა... 

ნუთუ დაასრულა / მოვიდა?.. 

აკი არ მინდაო?.. 

ნეტავ რა უნდა?..ნეტავ იცის ეს ამბავი?.. 

შეფასება-

გადაწყვეტილება 

ღირს* არ ღირს ამის გაკეთება... 

ღირს კი ამის გაკეთება?..  

რწმენა-შეხედულება მაინც მაინც არ გავაკეთებ / წავალ... 

ერთობლივი 

გადაწყვეტილება 

მოდი მოდი ერთად წავიდეთ / გავაკეთოთ.. 

ინდივიდუალური 

გადაწყვეტილება 

(ზეპირმეტყველებაში) 

ავდექი და...  

ადექი და...   

ადგა და... 

ავდექი და წავედი / გავაკეთე / ვუთხარი... 

ადექი და წადი / გააკეთე / უთხარი... 

ადგა და წავიდა / გააკეთა / უთხრა... 

 

მოდალური ფორმების პოლისემან-

ტიკურობა და პოლიფუნქციურობა 

 საზოგადოდ, მოდალური 

ფორმებისათვის დამახასიათებელია 

რამდენიმე სემანტიკის შეთავსება და ამის 

გათვალისწინებით, მათი განსხვავებული 

ფუნქიციის საკითხიც დგება. ამგვარი 

მოვლენა სხვა ენებშიც დასტურდება. 

მაგალითად, ინგლისური ენის ერთი 

მოდალური ფორმა რამდენიმე სემანტიკას 

შეიძლება გამოხატავდეს, ასევე 

ჩვეულებრივია მოდალური ზმნის 

სხვადასხვა დროის ფორმის გამოყენება 

სხვადასხვა ფუნქციით, მაგალითად can 

ზმნის წარსული დროის ფორმას (could) 

თავაზიანობის გამოხატვის ფუნქციაც 

აქვს.  

ქართულშიც  რამდენიმე 

მოდალური ფორმა სხვადასხვა 

სემანტიკას გამოხატავს. ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი თვალნათლივ 

ავლენს მოდალურ ფორმათა ამ 

თავისებურებას:  

 

მოდალური ფორმა მოდალური სემანტიკა 

შეძლება  ლოგიკური შესაძლებლობა 

 ნებართვა 

 უნარი და შესაძლებლობა 

უნდა  ლოგიკური აუცილებლობა 
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 ვალდებულება და მოვალეობა 

 ობიექტური აუცილებლობა 

იქნებ  ალბათობა 

 სურვილი, ვოლიტივი 

ეგებ  ვარაუდი 

 ალბათობა 

ნეტავ  ძლიერი სურვილი, ნატვრა 

 ემოციური შეფასება (გაკვირვება-გაოცება) 

მაინც  რწმენა-შეხედულება 

 გადაწყვეტილება 

ღირს  დამოუკიდებელი ზმნა 

 შეფასების მოდალობა 

ვიცი  დამოუკიდებელი ზმნა 

 უნარი და შესაძლებლობა 

მოდი  დამოუკიდებელი ზმნა 

 ერთობლივი გადაწყვეტილება 

ავდექი  დამოუკიდებელი ზმნა 

 ინდივიდუალური გადაწყვეტილება 

 

ენის სწავლების პროცესში ამ 

თავისებურებების გათვალისწინება 

აუცილებელია. გრამატიკული მასალის 

მიწოდებისას კარგად უნდა დაიგეგმოს, 

თუ რა ეტაპზე და როგორ განაწილდება 

გარკვეული სემანტიკის მასალის 

მიწოდება. 

 

ერთი მოდალური ფორმის რამდენიმე 

სემანტიკა - უნდა 

 

 უნდა  მოდალური ფორმა 

ლოგიკურ აუცილებლობას გამოხატავს. 

მაგრამ ეს არაა ერთადერთი სემანტიკა, 

რომელიც ამ მოდალური ფორმით 

გადმოიცემა. დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ზმნის ფორმას - კილოსა და მწკრივს. 

სხვადასხვა კომბინაციაში კონსტრუქციას 

განსხვავებული სემანტიკა ენიჭება. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია 

რამდენიმე კონსტრუქცია. მათი 

განსხვავებული შინაარსი გამოწვეულია 

ზმნის ფორმით. ამდენად, ეს საკითხი ენის 

სწავლების პროცესში 

გასათვალისწინებელია, თუმცა უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამგვარი სემანტიკური 

ნიუანსების ანალიზი მხოლოდ ენის 

ფლობის მაღალ დონეზე შეიძლება 

მოხდეს.   
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კონსტრუქცია სემანტიკური ფუნქცია 

უნდა + მეორე კავშირებითი, პირველი 

პირის მრავლობითი რიცხვის ფორმა  

(უნდა ვთქვათ...) 

მთქმელის სუბიექტური დამოკიდებულება, 

რომელიც ეფუძნება ლოგიკურ აუცილებლობას 

და ახლავს ობიექტური ჭეშმარიტების შინაარსი. 

უნდა + მეორე კავშირებითი  

(უნდა შეიცვალოს...) 

მოლაპარაკის პოზიცია, რომელიც ეფუძნება 

სუბიექტურ აღქმას და წარმოადგენს ლოგიკურად 

აუცილებელ ჭეშმარიტებას. იგი გამოხატავს 

მომავალ დროში შესასრულებელ მოქმედებას, 

რომელსაც ახლავს სასურველობის სემანტიკა. 

უნდა + მეორე თურმეობითი  

(უნდა ჩამოსულიყო...) 

ლოგიკური აუცილებლობა და 

რეზულტატიურობა. 

უნდა + აწმყოს კავშირებითი  

(უნდა ახსოვდეს...)  

ზოგადდროულობა, ლოგიკური აუცილებლობა, 

სასურველობისა ან ვარაუდის დამატებითი 

მნიშვნელობით.  

 

მოდალური ფორმების სისტემა   და მისი 

მნიშვნელობა სახელმძღვანელოებისა და 

სწავლების პროცესის სწორად 

დაგეგმვისათვის 

 

სახელმძღვანელოების აგებისა და 

სწავლების პროცესის კარგად წარმა-

რთვისათვის აუცილებელია გრამატი-

კულ მონაცემთა და ენობრივ ფორმათა 

იმგვარი მიწოდება, რომ ენის 

საკომუნიკაციო ასპექტები სრულყო-

ფილად წარიმართოს და ამავე დროს არ 

წარმოიქმნას ენობრივ ფორმათა ფუნქცი-

ური და სემანტიკური ორაზროვნება. ამის 

გათვალისწინებით, საკომუნიკაცო თემე-

ბის სწორად შერჩევის გარდა, მნიშვნე-

ლოვანია ფუნქციური გრამატიკის 

საკითხების სწორად განაწილება. 

სურვილის გამოხატვის შინაარსი ენის 

სწავლების პირველივე დონიდან 

მნიშვნელოვანია. ამისათვის ენის 

შემსწავლელს დასაწყისშივე მიეწოდება 

სურვილის გამომხატველი „ნდომა“  ზმნა 

(„მე მინდა წყალი“). ასევე 

მნიშვნელოვანია კავშირებითი კილოს 

ფორმების ათვისებაც - ეს კი პირველივე 

დონეზე გულისხმობს არჩევანს 

რამდენიმე ენობრივ საშუალებას შორის; 

თუ ამას დავუმატებთ ვალდებულების ან 

გადაწყვეტილების სემანტიკასაც, პირვე-

ლივე დონეზე ოთხი კონსტრუქციის 

მიწოდება  გახდება საჭირო: 

 

(1) მე მინდა 

პური.  

სურვილის 

გამოხატვა. 
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(2) მე მინდა 

პურის ყიდვა. 

სასურველი 

მოქმედების 

გამოხატვა.  

(3) მე მინდა 

პური 

ვიყიდო. 

სურვილისა და 

გადაწყვეტილების 

გამოხატვა. 

(4) მე პური უნდა 

ვიყიდო.  

გადაწყვეტლების ან 

ვალდებულების 

გამოხატვა. 

 

ვითარებას ართულებს ის, რომ 

ყველა ეს სემანტიკა ერთ ზმნურ ფორმას 

უკავშირდება, მაგრამ განსხვავდება 

კონსტრუქციები და ამავე დროს 

განსხვავდება სემანტიკაც. ამდენად, 

მეტად მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა 

სემანტიკის გამოხატვა არ მოხდეს ენის 

სწავლების  ერთ დონეზე და 

პარალელურად. 

ფუნქციური გრამატიკის საკითხთა 

სწორად და მოზანმიმართულად 

მიწოდება აუცილებელია წინასწარ 

კარგად იყოს გააზრებული. ამის 

მაგალითად გამოდგება კიდევ ერთი 

ფორმის ანალიზი: „მოდი“ ფორმა 

ბრძალებითი კილოს ფორმაა და 

აღნიშნავს სვლას მოლაპარაკის 

მიმართულებით: მოდი დაფასთან; მოდი 

ჩემთან.  ეს კონსტრუქცია და სემანტიკა 

სრულიად შესაძლებელია ენის სწავლების 

პირველივე დონეზე მიეწოდოს 

შემსწავლელს. „მოდი“ ფორმა ასევე 

გამოყენებულია ერთობლივი 

გადაწყვეტილების გამოსახატავ მოდა-

ლურ საშუალებადაც. ამ სემანტიკით იგი 

სრულიად განსხვავებულ კონსტრუქციას 

ქმნის.  რა თქმა უნდა, ეს ფორმები ენის 

სწავლების სხვადასხვა დონეზე უნდა 

მიეწოდოს ენის შემსწავლელს, რათა 

კარგად გაიმიჯნოს მათი ფუნქცია და 

სემანტიკა.  ასევე დაუშვებელია ჯერ 

მოდალური ფორმის მიწოდება, ხოლო 

შემდგომ კი ზმნისა.  

 

 

მოდი 

სვლა  მოლაპარაკის მიმართულებით: ერთობლივი გადაწყვეტილება: 

მოდი დაფასთან. მოდი, ერთად წავიდეთ. 

მოდი მაგიდასთან. მოდი, ერთად წავიკითხოთ. 

მოდი ჩემთან. მოდი, ერთად გავაკეთოთ. 

 

ყოველივე ეს კარგად ავლენს იმას, 

თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

გრამატიკულ ფორმათა და საკითხთა 

სწორად გაანალიზება და მათი 

გარკვეული პრინციპით 

თანამიმდევრულად მიწოდება. ეს 

იმთავითვე მოხსნის ფუნქციური, 

ფორმობრივი თუ სემნატიკური 

ორაზროვნებას პრობლემას და ენის 

ათვისების პროცესს მნიშვნელოვნად 

გაამარტივებს. 
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მოდალობის სისტემა და ენის ფლობის 

დონეების მიმართება 

მოდალობის სისტემის 

თანამიმდევრული მიწოდება ენის 

სწავლების პროცესის განუყოფელი 

ნაწილია. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ 

სახელმძღვანელოს ავტორსა და პედაგოგს 

შეუძლია შექმნას გარკვეული პრინციპით 

აგებული სისტემა, მაგრამ ამასთანავე 

აუცილებელი იქნება მთელი რიგი 

საკითხების გათვალისწინება. პირველ 

რიგში, აუცილებელია წინასწარ შეიქნას 

ქვესისტემა, რომელიც თვალნათლივ 

წარმოადგენს მოდალური სემანტიკის  

მიწოდებისა და ენის სწავლების 

დონეების მიმართებას. ზემოთ 

განხილული საკითხების 

გათვალისწინებით შესაძლებელია ეს 

საკითხი ამგვარად წარმოვადგინოთ:  

ენის სწავლების 

დონეები  

მოდალური ფორმები  მოდალური ფორმების სემანტიკა 

A 1 (თუ) შეიძლება 

ვიცი 

უნდა 

ალბათ 

ნებართვა 

უნარი და შესაძლებლობა 

ვალდებულება, მოვალეობა 

ალბათობა 

A 2 ვერ 

ნუ 

უნდა  

შემიძლია 

მოდი 

ნეტავ 

უნარისა და შესაძლებლობის უარყოფა 

აკრძალვა 

ლოგიკური აუცილებლობა 

უნარი და შესაძლებლობა 

ერთობლივი გადაწყვეტილება 

ძლიერი სურვილი 

B 1 შევძლებ 

იქნებ 

განა, ნუთუ, აკი, ნეტავ 

მაინც 

ლოგიკური შესაძლებლობა 

ალბათობა 

ემოციური შეფასება 

რწმენა-შეხედულება 

B 2 შესაძლოა, შესაძლებელია... 

იქნებ 

ეგებ 

ლამის, თითქმის, კინაღამ 

თითქოს, ვითომ 

ღირს 

ლოგიკური შესაძლებლობა 

სურვილი 

ვარაუდი 

შეფასება, მიახლოებითობა 

შეფასება, წარმოსახვა 

შეფასება-გადაწყვეტილება 

C 1   

C 2   
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ენის ფლობს მაღალ დონეზე (C 1, C 2) 

ხდება ათვისებული მასალის 

გადამუშავება და მისი სემანტიკური 

ტრანსფორმაცია ტექსტებსა და 

ზეპირმეტყველებაში.  

 

მოდალურ ფორმათა სემანტიკის 

ათვისების მეთოდები და სტრატეგიები, 

სავარჯიშოთა ტიპები 

 ენის სწავლების პროცესში დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება მეთოდებისა და 

სტრატეგიების სწორად შერჩევას. წერითი 

მუშაობის მეთოდი გრამატიკული 

საკითხების დაუფლებისათვის მეტად 

პროდუქტულია, რადგან იგი ხელს 

უწყობს მასალის კარგად ათვისებას.  

მოდალური კონსტრუქციების 

ათვისებისათვის ასევე განსაკუთრებული 

მნიშვნელობას იძენს თვალსაჩინოების 

მეთოდი, რადგან იგი მოდელებისა და 

კონსტრუქციების მიწოდების კარგ 

შესაძლებლობას იძლევა. გარკვეული 

სემანტიკის გამომხატველი კონსტრუქცია 

საჭიროებს სპეციალურ ანალიზს, რადგან 

კონსტრუქციაში, გარდა მოდალური 

ფორმისა, მონაწილეობს  როგორც ზმნის 

საწყისი (ინფინიტიური ფორმა), ასევე 

ზმნის კავშირებითი ან თხრობითი კილოს 

ფორმა. ამდენად, თითოეული 

სემნატიკისათვის სასურველია შეიქმნას 

ცალკე მოდელი, რომელიც თვალსა-

ჩინოების სახით მიეწოდება ენის 

შემსწავლელებს სახელმძღვანელოებსა 

თუ საგაკვეთილო პროცესში. ამავე დროს 

გასათვალისწინებელია ქართული ენის ის 

თავისებურება, რომ ყველა ზმნას 

წარმოების ერთი მოდელი არ ახასიათებს, 

ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ 

თვალსაჩინოებაში კონსტრუქციასთან 

ერთად ჯგუფებად იყოს წარმოდგენილი 

ერთი წარმოების ზმნები.  ასევე 

პროდუქტული იქნება კითხვა-პასუხის 

მეთოდი, რადგან იგი თანაბრად 

ავითარებს როგორც წერით, ისე 

ზეპირმეტყველების უნარებს.  

 ენის სწავლების საწყის ეტაპზე 

სასურველია არა მხოლოდ მოდელების, 

არამედ ყოფით სიტუაციაში გამოსა-

ყენებელი წინადადებების მიწოდება. 

წინადადებათა სემანტიკური ანალიზის  

შემდეგ სასურველია არაავთენტური, 

გარკვეული მიზნით შექმნილი და 

საკომუნიკაციო სიტუაციაზე აგებული 

ტექსტისა თუ დიალოგის საკითხავ 

მასალად შეთავაზება. ამ ტიპის 

ტექსტებში ახალი ფორმები და 

კონსტრუქციები ხაზგასმით შეიძლება 

იყოს წარმოდგენილი, რაც მასალის 

ათვისებასა და დამახსოვრებას უწყობს 

ხელს. მხოლოდ ამგვარი მასალის 

ანალიზის შემდეგ შეძლებს ენის 

შემსწავლელი სრულყოფილად 

წარმართოს რეპროდუცირებისა და 

პროდუცირების ფაზები და თავად 

შეადგინოს კონსტრუქციები, წინადა-

დებები და ტექსტები.  მასალის ათვისებას 
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გააადვილებს მრავალ-ფეროვანი 

სავარჯიშოები. თითოეული სავარჯიშო 

მასალის ათვისებასა და გარკვეული 

უნარის განვითარებაზე უნდა იყოს 

ორიენტირებული. მოდალობის 

გამოხატვის თვალსაზ-რისით 

მნიშვნელოვანია კონსტრუქციისა და 

სემანტიკის სწორად შერჩევა ეს კი  ენის 

შემსწავლელმა შეიძლება აითვისოს 

სხვადასხვა ტიპის პრაქტიკული სამუშაოს 

შესრულებით.    

 

სავარჯიშოთა ტიპები: მიზანი: 

წინადადებაში სწორი მოდალური ფორმის 

ჩასმა.  

მოცემულია რამდენიმე მოდალური ფორმა, 

მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს ერთი და ჩასვას 

წინადადებაში. ხელს უწყობს წინადადების 

შინაარსისათვის შესაფერისი მოდალური 

ფორმის შერჩევას. 

სწორი ზმნის ფორმის შერჩევა.  წინადადებაში მოცემულია მოდალური ფორმა, 

მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს და შეუსაბამოს  

ზმნის სწორი ფორმა. სავარჯიშო ხელს უწყობს 

სწორი მოდალური კონსტრუქციის შედგენას. 

წინადადებათა ნაწილების ერთმანეთთან 

დაკავშირება. 

სავარჯიშო ავითარებს წინადადების შინაარსის 

გაგებისა და სწორი კონსტრუქციის აგების 

უნარს. 

შეკითხვისათვის სწორი პასუხის შერჩევა. ავითარებს სწორი სემანტიკისა და 

კონსტრუქციის  შერჩევას.  

მოდალური ფორმაზე წინადადების შედგენა. ავითარება მოდალური ფორმისა და მისი 

კონსტრუქციის გამოყენებას გარკვეული 

შინაარსის გადმოსაცემად.  

კითხვების დასმა. ავითარებს საკომუნიკაციო სიტუაციას და 

ზუსტი შინაარსის გამოხატვას.  

წინადადების სემანტიკის შეცვლა. ავითარებს მოდალური ფორმების სემანტიკური 

ნიუანსების ცოდნას. 

წინადადებების შედგენა. ავითარებს პროდუცირების უნარს. 

დიალოგის შედგენა. ავითარებს პროდუცირების უნარს. 

ტექსტის შედგენა.  ავითარებს პროდუცირების უნარს. 

 

განხილული მეთოდები და სტრატეგიები 

თანაბრად შეიძლება იყოს გამოყენებული 

ქართულის, როგორც  მეორე ენისა და 

ქართულის, როგორც უცხო ენის 
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სწავლების პროცესში. თუმცა მათ შორის 

არის გარკვეული განსხვავებაც: მეორე 

ენის სწავლების პროცესში 

მნიშვნელოვანია ის ენობრივი გარემო, 

რომელშიც იმყოფება ენის შემსწავლელი 

და რაც მისთვის ერთგვარ დამხმარე 

როლს ასრულებს კომუნიკაციაში. 

გარკვეული მოდალური სემანტიკის 

გასაგებად ზოგჯერ შეიძლება  ისეთი 

არავერბალური საშუალებებიც იყოს 

გამოყენებული, როგორებიცაა ჟესტი, 

მიმიკა, ინტონაცია და სხვა, რაც უცხო 

ენის სწავლების პროცესში ნაკლებად 

არსებობს, თუ ენის შემსწავლელი არ 

იმყოფება იმ ენობრივ გარემოში. ამდენად, 

სავარჯიშოთა და პრაქტიკულ სამუშაოთა 

რიცხვი უცხო ენის შესწავლელს 

მნიშვნელოვნად უნდა გაეზარდოს.  

 

 

ლიტერატურა: 

ჰარისი, 1995 - HARRIS, A. C.,1995. Modal Auxilaries in Georgian, “Philological Papers”, Tbilisi.  

ჯორბენაძე, 1993 - JORBENADZE, B., 1993. Diverbal Modal Elements in Georgian. Issues of Georgian 

Word Culture. Volume 10, Tbilisi.  

შარაშენიძე, 1999 - SHARASHENIDZE, N., 1999. The History and Morphosyntactic analysis of the verb 

“MUST”. Linguistic Papers, # 4. Tbilisi. 

შარაშენიძე, 2014 - SHARASHENIDZE, N., 2014., Epistemic Modality in Georgian, Verbum, Vilnius, 2014 

პალმერი, 1999 - PALMER, F. R., 1999. Modality and the English Modals, London: Longman.  

კოტინოვი, 1986 - KOTINOV, N., 1986. The Category of Mood and Certain Issues of Georgian Syntax, 

Tbilisi.  

პაპიძე, 1981 - Papidze A., 1981. The Functions of Subjunctive Two in Contemporary Literary Georgian, 

Issues of Georgian Word Culture, Volume Four, Tbilisi.  

პალმერი, 2001 - PALMER, F. R., 2001. Mood and Modality, Cambridge: University Press. 

ჰაანი, 2009 - HAAN, F. de, 2009. Epistemic must, Studies on English Modality.  

პაპიძე, 1984 - Papidze, A., 1984. Certain Issues Related to the Function of Present Subjunctive, Issues of 

Georgian Word Culture, volume 6. Tbilisi.   



 

 

91 

 

E ISSN 1512-3146 (online) 

ISSN 1987-9601 (print) 

 

მულტილინგვური განათლება 

 

www.multilingualeducation.org 

 

 

ანასტასია ყამარაული    

მარიამ ყამარაული    

ზაქარია ფურცხვანაძე   
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„კორპუსი - მასწავლებლელი“ და მისი პოტენციალი 

მულტინგვური სწავლებისას 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ძირითადად ეხება ენის კორპუსის ერთ-ერთი ტიპის - learner corpus-ის 

მულტილინგვური სწავლებისთვის გამოყენებას. სტატია აღწერს 

კონცეპტუალიზაციის, მოტივაციისა და კორპუსის აგებულების ყველა შესაბამის 

ასპექტს, მათ შორის, გერმანულ learner corpus FALKO-ს (Fehlerannotiertes 

Lernerkorpus ‘error annotated learner corpus’) მაგალითსაც. გარდა ამისა, ჩვენ 

შევეცდებით, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტსა და თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ქართული ენის კურსების 

მაგალითებზე ვიმსჯელოთ learner corpus-ის შესაძლებლო გამოყენებაზე 

ქართული ენისთვის. სტატია ხაზს უსვამს learner corpora-ს პოტენციალს 

მულტილინგვურ სწავლებასა და მულტილინგვურ მასწავლებელთა 

განათლებაში.  

 

საკვანძო სიტყვები: Learner Corpus, მულტილინგვური სწავლება 

 

1. Learner Corpus - გაცნობა  

საყოველთაო დეფინიციის მი-

ხედვით, learner corpus არის აუთენტური 

ტექსტების (ენობრივი მასალის) 

ელექტრონული ნაკრები, რომელიც 

ინახება ელექტრონულ მონაცემთა 

ბაზაში და რომელიც  გაკეთებულია იმ 

მოსწავლეების მიერ, რომლებიც 

სწავლობენ უცხო / მეორე ენას. გარდა 

ამისა, კომპიუტერული learner corpora 

არის ელექტრონული ნაკრები 

აუთენტური FL/SL ტექსტუალური 

მონაცემებისა, რომლებიც შეგროვე-

ბულია ზუსტად შერჩეული კრიტე-

რიუმების მიხედვით მეორე / უცხო ენის 

სწავლებისთვის. corpora სტანდარტი-

ზებულად კოდირებულია და 

დოკუმენტირებულია მისი წარმოშობისა 

და წყაროს მიხედვით.  
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 learner corpus-ის არსი  მდგო-

მარეობს ენობრივი შეცდომის იდეაში, 

რომელიც შესაძლოა დახასიათდეს, 

როგორც "ლინგვისტური ფორმა ან 

ფორმების კომბინაცია, რომელიც იმავე 

კონტექსტსა და იმავე პირობებში, 

სავარაუდოდ არ დაიშვება მშობლიურ 

ენაზე მოლაპარაკეების მიერ".  

ენობრივი მასალები შესაძლოა 

გაანალიზდეს კომპიუტერული პროგ-

რამის მიერ. ანალიზი სხვადასხვა მიზანს 

ემსახურება. learner corpus არის ენის 

კორპუსის ახალი ტიპი, რომელიც 

გამოჩნდა ადრე, 1990-იან წლებში. მას 

შემდეგ ბევრი learner corpora განვითარდა 

სხვადასხვა ენისთვის. Louvain-ის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი ასახელებს 

138 სხვადასხვა learner corpora-ს. სია არ 

არის სრული, მაგრამ მოიცავს ყველა 

მთავარ learner corpora-ს და კარგ სურათს 

იძლევა. აქ learner corpora კლასი-

ფიცირებულია სხვადასხვა დამახასია-

თებელი ნიშნით, მაგალითად, მიზ-

ნობრივი ენით, მედიუმითა და ტექსტის 

ტიპით. როგორც მოსალოდნელია, 

უმეტეს მათგანს მიზნობრივ ენად 

აღებული აქვს ინგლისური. 138-დან 87 

არის ინგლისურისთვის, 10 - ფრანგუ-

ლისთვის, 9 - გერმანულისთვის, 8 - 

ესპანურისთვის, 3 - იტალიურისთვის და 

ა.შ. კორპუსი მუშაობს სხვადასხვა 

მედიასთან. 87 მათგანი იყენებს ბეჭდურ 

მედიას, მაგალითად, (The Advanced 

Learner English Corpus (ALEC), Uppsala 

University -   texts composed/written by 

students), 33 მათგანი იყენებს მოლაპარაკე 

მედიას, მაგალითად (The ENGLISH 

corpus, University of Provence -   readings, 

oral language), 11 მათგანი იყენებს 

წერილობით და მოლაპარაკე მედიას და 

3 მათგანი იყენებს მულტიმედიას. 

ზოგადად, ამ კორპუსს აქვს მხოლოდ 

ერთი მიზნობრივი ენა, მაგრამ  გარდა 

127 მონოლინგვური კორპუსისა, სიაში 

ასევე არის 11 მულტილინგვური 

კორპუსი (მაგალითად,  The Corpus of 

Young Learner Interlanguage (CYLIL) Vrije 

Universiteit Brussel or The Eastern European 

English learner corpus Eberhard Karls 

University of Tübingen). 

 

1.1. FALKO-ს მაგალითი  

ახლა ჩვენ დეტალურად მიმოვი-

ხილავთ ერთ learner corpus-ს - FALKO 

(FehlerannotiertesLernerkor-pus ‘error annota-

ted learner corpus’). FALKO შეიქმნა 

ბერლინში ჰუმბოლდტის უნივერსი-

ტეტში ანკე ლუდელინგისა და მაიკ 

უოლტერის მიერ 2004 წელს.  მთავარი 

FALKO კორპუსი შეიძლება გაიყოს 5 

პატარა კორპუსად: FalkoSummaryVL, 

FalkoSummaryL1 V1.2, FalkoSummaryL2 

V1.2, FalkoEssayL1 V1.2, FalkoEssayL2 

V2.0. 

1. მოსწავლის ტექსტები (Falko-

SummaryL2): (რეზიუმეების ნაკრები 

(ლინგვისტური ტექსტები და 

სალიტერატურო სწავლება), რომლე-

ბიც შექმნილია სწავლების  მაღალ  

საფეხურზე მყოფი გერმანელი 

მოსწავლეების მიერ. ტექსტები 

http://aune.lpl.univ-aix.fr/~fulltext/4186.pdf
http://aune.lpl.univ-aix.fr/~fulltext/4186.pdf
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დაწერილია გამოცდის ფარგლებში, 

რომლის ჩაბარებაც სავალდებულოა 

უცხოელი სტუდენტებისთვის, რომ-

ლებიც სწავლობენ გერმანულ 

ფილოლოგიას, როგორც მთავარ 

საგანს. გამოცდა ჩატარდა ბერლინის 

თავისუფალ უნივერსიტეტში.  

2. მშობლიურ ენაზე მოლაპა-

რაკეების ტექსტები (FalkoSummaryL1): 

იმავე ტექსტების ნაკრები, რომლებიც 

FSL2-შია, დაწერილი გერმანუ-

ლენოვანი მოსწავლეების მიერ.  

3. ორიგინალი ტექსტები (Falko-

SummaryVL): ლინგვისტური და 

ფილოლოგიური ტექსტების ნაკრები, 

რომლებსაც იყენებენ როგორც 

მაგალითებს რეზიუმეებისთვის.  სულ 

არის 197 ტექსტი, რომელიც 

დაწერილია 98 მოსწავლის მიერ.  

4. FalkoSummaryL1 1.11: ამ 

კორპუსისთვის  მონაცემთა 4 ნაკრები 

შეიქმნა ბერლინის თავისუფალ 

უნივერსიტეტსა და ბერლინის 

ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტებში. ამ 

მონაცემთა შეგროვებაშიც მხოლოდ იმ 

სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა, 

რომლებიც სწავლობენ გერმანულ 

ფილოლოგიას, როგორც მთავარ 

საგანს. ამ მონაცემთა შეგროვების 

პირობებიც იგივე იყო.  

5. Falko Essay Corpus2: ეს კორპუსი 

ორ ქვეკორპუსს შეიცავს: 

                                                             
1 Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau 

und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.17. 
2 Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau 

und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.19f. 

ა) FalkoEssayL2: შეიცავს ესეების 

ნაკრებს, რომელიც დაწერილია 

სწავლების მაღალ საფეხურზე მყოფი 

გერმანელი მოსწავლეების მიერ. ამ 

ესეებისთვის 4 სხვადასხვა თემაა 

მოცემული და მონაწილეებმა C 

ტესტში უნდა მიიღონ არანაკლებ 60 

ქულა 100 ქულიდან.  

ბ) FalkoEssayL1: შეიცავს ესეების 

ნაკრებს, რომელიც მშობლიურ ენაზე 

მოლაპარაკეების მიერ არის 

დაწერილი. მონაწილეები იყვნენ სამი 

სხვადასხვა საშუალო სკოლის 

დამამთავრებელი კლასის მოსწავ-

ლეები.  თემები და გამოცდის 

პირობებიც იყო იგივე, რაც 

FalkoEssayL2 - ში.  

ყველა ქვეკორპუსს აქვს 

მრავალშრიანი ანოტაციები და FALKO-ს 

სტრუქტურა საშუალებას იძლევა 

დამატებით უფრო მეტშრიანი 

ანოტაციებიც გაკეთდეს. ზოგადად, 

FALKO შეიცავს სწავლების მაღალ 

საფეხურზე მყოფი გერმანელი 

მოსწავლეების მიერ დაწერილ ტექსტებს. 

ყველაზე მეტად ანოტირებული 

ქვეკორპუსი არის რეზიუმეების ნაკრები. 

მონაცემთა ბაზა ასევე შეიცავს 

დაწვრილებით ინფორმაციას ავტო-

რებზე, მაგალითად - მათ განათლებაზე, 

ენის ფლობის დონეზე და სხვა.  
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ცხრილი 1. Falko-ს ანოტაციის საფეხურები3. ((word) – მოსწავლის გამონათქვამი, (kpos) – 

მეტყველების ნაწილი, (target-hypothesis) - შემოთავაზება-ვარაუდი, (ref) – მითითებული 

მტკიცებულება) 

word Dabei Ist es zu beachten 

kpos PAV VAFIN PPER PTKZU VVINF 

lemma dabei Sein es zu beachten 

target_hypothesis Dabei ist zu beachten 

ref 70 71 72 73 74 

 

ანოტაცია შეიცავს გამიზნულ 

ჰიპოთეზებს იმისათვის, რომ მოსწავლის 

მიერ დაშვებული შეცდომა შესწორდეს. 

შეცდომების იდენტიფიცირება ხდება 

შემდეგნაირად:    გამონათქვამებს ორიგი-  

 

ცხრილი 24. შეცდომების ანალიზი FALKO-ში. 

 

 

FALKO-ს გამოყენებამ აჩვენა, 

გერმანული ენის რომელი ასპექტები არის 

უფრო რთული მოსწავლეებისთვის 

(მაგალითად,   არტიკლების     უშეცდომოდ  

                                                             
3 Karin Schmidt Lernerkorpora: Ressourcen für die Deutsch-als-Fremdsprache-Forschung (publikationen.ub.uni-

frankfurt.de/files/.../Schmidt_Lernerkorpora.pdf). 
4 Falko-Handbuch S.39.  

ნალში ადარებენ ე.წ. შესწორებულ 

გამონათქვამებს, რომლებიც არის სწორი 

გამონათქვამები მოსწავლის მიერ 

მინიჭებული მნიშვნელობით. 

გამოყენება და წინდებულის სწორად 

ხმარება...); ამასთან, რომელი ასპექტებია 

პრიორიტეტული სწავლებაში. 
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2. learner corpora-ს მოტივაციების, 

ენის სტრუქტურისა და ფუნქციის 

შესახებ 

 

learner corpus-ის მთავარი ამოცანა 

არის შეცდომების ანოტირება.  ტექს-

ტები, რომლებიც დაწერილია მოს-

წავლეების მიერ, უნდა შედარდეს 

მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეთა მიერ 

დაწერილ ტექსტებთან. ეს გულისხმობს, 

რომ მოსწავლეების მიერ დაშვებულ 

შეცდომებთან შეფარდებით, არსებობს 

მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეთა მიერ 

შემოთავაზებული სწორი ვარიანტი. 

ერთი შეხედვით, ეს იოლი ჩანს, თუმცა, 

რეალურად, არ არსებობს ერთადერთი 

სწორი გზა, გამოხატო შენი თავი შენს 

მშობლიურ ენაზე. ენა არის ძალიან 

მოქნილი, ასე რომ, უამრავი სხვადასხვა 

გზა არსებობს, რომ ზუსტად იგივე აზრი 

გამოთქვა... გარდა ამისა, ენა მუდმივად 

განვითარების პროცესშია და, შესაბა-

მისად, განუწყვეტლივ იცვლება. ის რაც 

დღეს სწორად ითვლება, შესაძლოა 

მომავალში არასწორი გახდეს. 

მიუხედავად ამისა,  learner corpora არის 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი დიდაქ-

ტიკური სწავლებისა და თავად 

დიდაქტიკისთვის.  

მოტივაციის შესაქმნელად learner 

corpus შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს. 

მაგალითად, უცხო ენის სწავლებაში 

ზოგიერთი ზმნის აგებულება შეიძლება 

რთული აღმოჩნდეს დამწყებთათვის. 

ზოგის სტრუქტურა თითქმის სრულიად 

უგულვებელყოფილია სასწავლო მასა-

ლებში.  ასეთ შემთხვევაში, კორპუსი 

ძალიან სასარგებლოა. Learner corpus-ის 

ანალიზი ღიაა კრიტიკისთვის, მსგავსად 

სწავლების შესახებ რეკომენდაციებისა, 

რომლებიც ეფუძნება მშობლიური ენის 

კორპუსს და ითვალისწინებს მხოლოდ 

ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს სწავ-

ლებისთვის და უგულვებელყოფს სხვა 

დანარჩენს. მშობლიური ენის კორპუსზე 

დაფუძნებული სწავლების შესახებ 

რეკომენდაციების  შემთხვევაში, ხშირად 

კრიტიკის საგანი ხდება სიხშირის 

ერთადერთ კრიტერიუმად მიჩნევა. 

მაგრამ learner corpus აუცილებლად 

მისცემს მოტივაციას მოსწავლეს და ენის 

ცნობადობასაც გაზრდის, მისცემს 

სტიმულს სტუდენტს, რომ იმუშაოს 

აქტიურად და დამოუკიდებლად. ეს 

გაზრდის როგორც სტუდენტის 

მოტივაციას, ისე მისი სწავლის ეფექტს. 

მოკლედ რომ ვთქვათ, კორპუსი 

გამოიყენება უცხო ენის მასწავლებელთა 

განათლებაში, როგორც საგანმანათ-

ლებლო იარაღი და კლასში გამოსადეგი 

მაგალითების მოყვანის წყარო.  ამასთან, 

ის დაეხმარება მოსწავლეების სპეცი-

ფიკურ ჯგუფს სასწავლო მასალებისა და 
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ინსტრუქციების მიცემის თვალსაზ-

რისით.  

         ლინგვისტებს აქვთ learner corpus-ის 

შექმნის განსხვავებული მოტივაციები. 

მთავარი მიზანი შეიძლება იყოს 

დიდაქტიკური მეთოდების გაუმჯო-

ბესება.  learner corpus-ს შეუძლია იმ 

სპეციფიკური პრობლემების იდენტი-

ფიცირება, რომლებსაც მოსწავლეები 

აწყდებიან რომელიმე ენის სწავლისას.  

ეს გარკვეული აღქმები შეიძლება 

დაეხმაროს მოსწავლეებს, გაიუმჯო-

ბესონ სწავლის მეთოდები. აქედან 

გამომდინარე, ეს არის მნიშვნელოვანი 

იარაღი უცხო ენის სწავლებისათვის და 

საშუალებას იძლევა, მოსწავლეების 

გარკვეული ჯგუფის შეცდომათა 

ტიპოლოგია გაანალიზდეს. მაშასადამე, 

ეს არის ორმხრივი სარგებელი: როგორც 

მოსწავლეებისთვის, ისე მასწავლებ-

ლებისთვის. მოსწავლეებისა და 

მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეთა მიერ 

დაწერილი ტექსტების ერთმანეთთან  

შედარებით, მოსწავლეებს თავად 

შეუძლიათ ისწავლონ და გაიუმჯობესონ 

ენობრივი უნარები. მასწავლებლებს კი 

შეუძლიათ თავიანთი მეთოდები 

მოსწავლეების სპეციფიკურ ჯგუფებს 

მოარგონ. ზოგადად, learning corpora-ს 

მთავარი სამიზნე ჯგუფები არიან 

მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ 

უცხო ენას და მასწავლებლები, 

რომლებიც ასწავლიან უცხო ენებს. ამათ 

გარდა, ლინგვისტები და ის ადამიანები, 

რომლებიც იკვლევენ სწავლების 

მეთოდებს, ასევე სარგებლობენ ამ ტიპის 

corpora-თი.  

მიუხედავად იმისა, რომ learner 

corpora უცხო ენის სწავლებაში ახალ 

შესაძლებლობებს იძლევა, ის მაინც 

იშვიათად გამოიყენება სკოლებსა და 

ენის კლასებში. ამის ერთ-ერთი მიზეზი 

შეიძლება იყოს ინფორმაციის 

ნაკლებობა და ის, რომ მას უფრო 

უყურებენ, როგორც სამეცნიერო 

ინსტრუმენტს და არა სწავლების 

ინსტრუმენტს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, 

რომ მიაწოდო მასწავლებლებს 

ინფორმაცია და ასწავლო სტუდენტებს, 

როგორ გამოიყენონ learner corpora. 

სკოლებმა და უნივერსიტეტებმა უნდა 

გამოიჩინონ ინიციატივა და დაიწყონ 

ამაზე მუშაობა. იმისათვის, რომ 

დაეხმარო სტუდენტს, ისწავლოს ახალი 

ენა, მასწავლებელს შეუძლია ჩართოს 

learner corpora სასწავლო პროცესში 

თავის გაკვეთილებზე. მასწავლებლებს 

შეუძლიათ, მისცენ სტუდენტებს, 

მაგალითად, ისეთი სავარჯიშოები, 

რომელთა გაკეთებაც შესაძლებელია 

მხოლოდ learner corpora-ს გამოყენებით. 

ბევრ სიტყვას აქვს სხვადასხვა 

მნიშვნელობა და, შესაბამისად, 

გამოიყენება სხვადასხვა კონტექსტში. 
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learner corpora-ს დახმარებით, 

სტუდენტებს შეუძლიათ შეადარონ 

ერთმანეთს ამ სიტყვების გამოყენება 

მშობლიურ ენაზე დაწერილ ტექსტში და 

მოახდინონ სხვადასხვა ლექსიკური 

კატეგორიის იდენტიფიცირება. ან, თუ 

სტუდენტს გაუჩნდა რაიმე კითხვა, მას 

შეუძლია იპოვოს ამ კითხვაზე პასუხი 

learner corpora-ს დახმარებით. ეს  

პოტენციურად  სტუდენტებს აქცევს 

ენის მკვლევრებად. გრამატიკული 

წესების მაგალითებით ახსნით, learner 

corpora შეიძლება იყოს დამატებითი 

რესურსი გრამატიკის სწავლებისას.  

 

3. როგორ შეიქმნა learner corpus? 

 

იმისათვის რომ შეიქმნას learner 

corpus, მნიშვნელოვანია შეგროვდეს 

დიდი რაოდენობის წერილობითი და/ან 

ვერბალური მასალა. წერილობითი 

კორპუსის შექმნა უფრო ადვილია, 

ვიდრე ვერბალურისა, რადგანაც 

წერილობით კორპუსს წყაროდ  

შეუძლია გამოიყენოს ინტერნეტი. ის 

შეიძლება შეიცავდეს გამოსვლის 

ჩანაწერს, ინტერვიუებს, ესეებს, 

გამოცდებს და ა.შ. ეს ყველაფერი უნდა 

იყოს მოსწავლეების მიერ დაწერილი. 

შედარებისთვის: იგივე მასალა - 

ვერბალური და წერილობითი - 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მშობლიურ 

ენაზეც. ძირითადი ენის კორპუსი 

შეიძლება  აიწყოს  ვერბალური და 

წერილობითი ტექსტებისგან და 

შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს 

მარტივად, კორპუსის  კომპიუტერული 

პროგრამით. ვერბალური კორპუსის 

შესაქმნელად საჭიროა უფრო მეტი დრო, 

რადგანაც, მაგალითად, ვიდეოგამო-

სვლა უნდა გადმოიცეს ტრანსკრიფციით 

და უნდა მოხდეს მისი ზოგიერთი 

არავერბალური მახასიათებლის კოდი-

რება. ინტერნეტის გამოყენებით 

წერილობითი კორპუსის შექმნა ძალიან 

სწრაფად შეიძლება. ყველა კორპუსს 

სჭირდება დიზაინის შექმნის 

გარკვეული პრინციპების ცოდნა. უნდა 

გაითვალისწინო არა მარტო დიზაინი, 

არამედ ისიც, თუ რამდენად 

შესაძლებელია მისი შექმნა, რადგანაც 

არის ხოლმე გარკვეული წინააღმდე-

გობები იმაზე, რა არის შესაძლებელი, რა 

არის ეთიკური და რა - ლეგალური. ეს 

ფაქტორი შეიძლება გადამწყვეტიც კი 

გახდეს. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის 

გადაწყვეტა, რა და როგორ უნდა 

წარმოადგინო / წარმოსახო საუკეთესოდ 

საერთო მიზნისთვის. ამ შემთხვევაში, 

უნდა გადაწყვიტო, რა რაოდენობის 

მონაცემები გინდა რომ შეაგროვო და 

გამოიყენო. ვერბალური კორპუსის 

შექმნაში შემდეგი საფეხური არის 

მონაცემების ჩაწერა. ჩანაწერების 
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გასაკეთებლად არსებობს უამრავი 

სხვადასხვა ვარიანტი, მაგალითად, 

კასეტების ანალოგი, ციფრული მედია, 

აუდიოვიზუალური ციფრული ჩამწე-

რები და სხვა.  ტრადიციული ანალოგი 

იაფია,  თუმცა, ბევრი უარყოფითი მხარე 

აქვს. ის არის ძალიან დიდი და 

მოუხერხებელი, ციფრული ჩამწე-

რებისგან განსხვავებით, მათი 

კომპიუტერიზება და გადაწერა ადვილი 

არ არის. ციფრული ხელსაწყოების 

გამოყენება საშუალებას იძლევა, 

გადაწერასთან ერთად, გასწორდეს ხმა 

(აუდიოვიზუალურ ჩამწერის შემთხ-

ვევაში - გამოსახულებაც).  

მნიშვნელოვანი საკითხია ნებარ-

თვის ქონა. ჩაწერაზე ნებართვის აღება 

წინასწარ უნდა მოხდეს სპიკერებთან. 

კვლევისთვის, კომერციული პედაგოგი-

ური მასალებისთვის ან სხვა მიზნე-

ბისთვის ჩანაწერების გამოყენებაზე 

ნებართვა უნდა გაფორმდეს. შესაძლოა 

საჭირო გახდეს, განისაზღვროს, როგორ 

იქნება გამოყენებული ჩანაწერები მათზე 

ნებართვის მიღებისას. ამის შემდეგ 

მთავარი ამოცანაა გადაწერა, რადგანაც 

ვერბალური ინფორმაცია საჭიროებს 

ხელით გადაწერას. სწორედ ეს 

წარმოადგენს სალაპარაკო ენის 

კორპუსისთვის ასეთ სირთულეს, 

ერთგვარ გამოწვევას. ისინი დაცულია, 

როგორც "უბრალო" ტექსტების 

ფაილები, რათა მაქსიმალურად 

მოსახერხებელი იყოს მათი გამოყენება 

სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრა-

მით. ერთსაათიანი გამოსვლის 

ჩანაწერის გადაწერას შეიძლება დღეები 

დასჭირდეს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, 

რამდენად რთულია ენა. უმეტეს 

შემთხვევაში, თითოეული სიტყვა, 

ხმოვანი სიგნალები, ხმაური, გადაფარვა 

და ა.შ. - ყველაფერი იწერება, 

განსხვავებით სპიკერების მიერ 

ნათქვამის გასწორებული / დამუ-

შავებული ვერსიისა. გადაწერის 

სკურპულოზურობა დაკავშირებულია 

შენი კორპუსის მიზანთან. თუ არ გაქვს 

იმის მოთხოვნა, რომ იცოდე, სად უნდა 

იყოს კომენტარები და სად - ჩანართები, 

მაშინ არ აქვს აზრი ასეთ დეტალურ 

გადაწერაში დრო დაკარგო... ეს რთული 

სამუშაო მოიცავს: 1) ნიმუშების დაწყვი-

ლებას, 2) სიტყვათა თანაარსებობას, 3) 

ანოტაციასა და სიტყვით გამოსვლის 

ნაწილს, 4) სინონიმებსა და ანტონიმებს, 

5) არსებული კვლევების გათვალის-

წინებით, უფრო კომპლექსური 

კვლევების ჩატარებას, 6) საკითხებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია ენის 

სტრუქტურის ცვლილებასთან ენის 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, 7) და 

საკითხებს, რომლებსაც მომხმარებელი 

განსაზღვრავს.  
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გადაწერილი ფაილები ისე უნდა 

იყოს ორგანიზებული, რომ შესაძლე-

ბელი იყოს საინფორმაციო წყაროს  

პოვნაც. მაგალითად, კარგი იქნება, თუ 

შესაძლებელია ისეთი ინფორმაციის 

ნახვაც, როგორიცაა სქესი, ასაკი, 

სპიკერების რაოდენობა, დაბადების 

ადგილი, საქმიანობა, განათლება, სად 

მოხდა ჩაწერა და სხვა. ეს ინფორმაცია 

შეიძლება იყოს მოცემული თითოეული 

ტრანსკრიპტის დასაწყისში, როგორც 

"სათაური" ან მოცემული იყოს ცალკე 

მონაცემთა ბაზაში, სადაც ინფორმაცია 

ჩატვირთულია ფაილის სახელით. 

მოკლედ რომ ვთქვათ, კორპუსი უნდა 

იყოს გამდიდრებული ანოტაციებით და 

საშუალებას უნდა გაძლევდეს 

ლინგვისტური  ფენომენის მრავალი 

ტიპი მოძებნო. ყველა კორპუსის 

შინაარსი წარმოადგენს ენაში ტექს-

ტებისა და გამოთქმების ნაკრებს. რა 

თქმა უნდა, ჩვენ უნდა განვასხვაოთ 

ერთმანეთისგან წერილობითი და 

ვერბალური კორპუსები. წერილობითი 

კორპუსისთვის მასალები არის 

გაცილებით უფრო ადვილი 

შესაგროვებლად, რადგანაც ყველაფერი 

ფიზიკურად ხელმისაწვდომია. ვერბა-

ლური კორპუსი შინაარსობრივად, 

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, უფრო 

რთულია, მასალების შეგროვებისა და 

რედაქტირების თვალსაზრისით. ძირი-

თადი მასალები ვერბალური კორპუსის-

თვის, როგორც წესი, მოცემულია აუდიო 

ან აუდიოვიზუალური ჩამწერებით.  

 

4. learner corpus-ის შესაძლო 

ქართული ვარიანტი 

 

საქართველოში სოციოლინგვისტუ-

რი სიტუაცია შეიძლება დახასიათდეს, 

როგორც მულტილინგვური. საქარ-

თველოს საზღვრისპირა რეგიონებში - 

აზერბაიჯანისა და სომხეთის 

საზღვრებთან, საკლასო გარემო არის 

მულტილინგვური. განათლებაში გამოწ-

ვევას  ენის ისეთი სასწავლო მოდუ-

ლების შექმნა / განვითარება 

წარმოადგენს, რომელშიც მრავალმხრივ 

იქნება გამოყენებული ქართული ენის 

შესწავლისას ხშირად დაშვებული 

შეცდომები. ამ მიმართულებით ერთ-

ერთი პირველი ნაბიჯი ყველა შესაძლო 

შეცდომის თავმოყრა და დოკუმენტი-

რებაა - როგორც წერილობით, ისე 

ვერბალური სახით.  

საქართველოს სკოლების მოსწავ-

ლეთა ჯგუფების ჩართულობა შეიძლება 

იყოს მასალის პირველწყარო. ოფიცია-

ლური სტატისტიკით, ყოველწლიურად 

დაახლოებით 2000 არაქართულენოვანი 

იღებს უმაღლეს განათლებას საქარ-

თველოში. 
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სქემა 1.  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო (წითელი სვეტი გვიჩვენებს 

უცხოელი სტუდენტები რაოდენობას სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში). 

 

მასწავლებლები და ენის ტრენერები 

შეიძლება იძულებულნი გახდნენ, 

თავიანთი მულტილინგვური სწავლების 

გამოცდილება გაუზიარონ ერთმანეთს 

და პერიოდულად დაშვებული შეც-

დომების სისტემატიზაცია მოახდინონ. 

ამგვარი დაკვირვებები ქმნის საფუძ-

ველს, შეიქმნას ისეთი მონაცემთა ბაზა, 

რომელიც მოიცავს შეცდომათა ნიმუ-

შებს. როგორც FALKO-ს მაგალითზე 

ვნახეთ, ასეთი მონაცემთა ბაზა საჭიროა 

ჰიპოთეზების შესაქმნელად, როგორც 

წინასწარი კორექციისთვის.  

ამჟამად საქართველოსა და სხვა 

ქვეყნებში ქართული ენის შესასწავლი 

პროგრამები ძალიან ცოტაა (ონლაინ 

დისტანციურ კურსს გვთავაზობს, 

მაგალითად, მალმოს უნივერსიტეტი 

შვედეთში, ასევე - არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი). 

სასწავლო კურსების მიზნობრივი 

ჯგუფები არიან საქართველოს 

მოქალაქეები, რომელთა მშობლიური 

ენაა აზერბაიჯანული და სომხური. 

პროგრამის სილაბუსებში ასახულია 

პროგრამის ავტორების ხედვები იმ 

შესაძლო სირთულეებთან დაკავში-

რებით, რომლებიც შეიძლება მოსწავლეს 

შეხვდეს. გარკვეულ საკითხებს 

ემპირიული საფუძველი არ გააჩნიათ, 

მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ 

სპეციფიკურ საკითხზე აქცენტი უნდა 

იყოს მკაცრად ორიენტირებული 

სასწავლო პროცესში მოსწავლეების მიერ 

დაშვებულ შეცდომებზე.  
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სქემა 2. ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი. 

 

ქართული ენის (სხვა კავკასიურ 

ენათა მსგავსად)  შესწავლისას ყველაზე 

დიდი სირთულე თანხმოვნების 

წარმოთქმას უკავშირდება.  არსებობს 

თანხმოვნები, რომლებიც მხოლოდ 

კავკასიური ენებისთვისაა დამახა-

სიათებელი. ასე, რომ მოსწავლისთვის 

თანხმოვნის გამოთქმა მნიშვნელოვანი 

გამოწვევაა, როგორც  ინტელექტუ-

ალურად, ისე ფიზიკურად.  

 

ცხრილი 3. მეტყველების მაგალითი (ქართველი შემსწავლელი). 5 მცდარი გამონათქვამი 2 სიტყვაში. 

 

 

მოსწავლეებისთვის, რომლებიც  მეო-

რე ენას სწავლობენ, აუდიომასალები 

მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზას წარმო-

ადგენს იმისთვის, რომ მიაგნონ 

ფონეტიკურ ნაწილში ყველაზე ხშირად 

დაშვებულ შეცდომებს და გაითვალის-
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წინონ ეს შემდეგ სწავლების პროცესში. 

ამ ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე 

ზედაპირული დაკვირვებაც კი საკმა-

რისია, რომ გამოიკვეთოს მნიშვნე-

ლოვანი პრობლემები. ქვემოთ 

მოცემულია ქართული ენის 

მასწავლებელთა მიერ მოყვანილი 

ენობრივი შეცდომების ტიპური  

მაგალითები. 

 

ცხრილი 4. სიტყვათა წყობის შეცდომები. 

wording sad šen iq ̇avi? 

lemma sad_wh šen_PPron.2Sg q̇opna.be 

hypothesis šen sad iq ̇avi? 

Eng. Where have you been? 

 

ცხრილი 5. სიტყვათშეთანხმების შეცდომები. 
wording ḳargi var. 

lemma ḳargi_good q̇opna.be 

hypothesis ḳargad var. 

Eng. I am fine.  

 

ცხრილი 6. ლექსიკური შეცდომები. 
wording didi gemrieli-a 

lemma didi_big gemrieli - q̇opna.be.Encl 

hypothesis ʒ alian gemrielia 

Eng. It is very tasty.  

 

ცხრილი 7.  სინტაქსური შეცდომები 
wording saxli romeli dgas kalakši 

lemma saxli_house romel_wh dogma_stand kalaki_city   

hypothesis_1 saxli romlic dgas kalakši 

hypothesis_2 saxli romlic kalakši dgas 

Eng. The house, which is (standing) in the city.  

 

wording restọrani sad viq ̇avi gušin 

lemma restọrani 

_restaurant 

sad_wh q̇opna_be gušin 

_yesterday  

hypothesis_1 restọrani sadac viq ̇avi gušin 

hypothesis_2 restọrani sadac gušin viq ̇avi 

Eng. The restaurant I was in yesterday.   
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