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ო.კონოპელკინა, ი.ბეზროდნიხი 

 ივან ფრანკოს სახელობის 

დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

საშუალო სკოლაში უცხო ენის ცოდნის გაძლიერება 

მულტილინგვური განათლების ფარგლებში 

 

 

აბსტრაქტი 

სტატია წარმოადგენს კანადისა და უკრაინის თანამედროვე საშუალო 

განათლების სისტემებში უცხო ენების სწავლების მეთოდების შედარებით 

ანალიზს. სტატიაში ხაზგასმულია მათი განვითარების მულტილინგვური 

ასპექტი. 

 

საკვანძო სიტყვები: მულტილინგვური განათლება, სწავლების მეთოდები, ფსიქოლოგიური ლოგიკა, 

მიდგომა. 

 

წინამდებარე კვლევა ეხება 

მულტილინგვური განათლების ფარ-

გლებში ინგლისურის, როგორც უცხო ენის, 

სწავლების მეთოდოლოგიის გაუმჯობე-

სების გზების ძიების პრობლემას უკრაინის 

თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო  

დაწესებულებებში. 

ამ საკითხის აქტუალობა 

განსაზღვრულია რიგი ფაქტორებით, 

რომლებიც მოიცავს გადაუდებელ 

პრობლემას - სწავლების მეთოდების 

მუდმივ სრულყოფას მოთხოვნების 

მუდმივი ზრდით განათლების სისტემის, 

როგორც მთელის მიმართ; მაგრამ მხოლოდ 

ამით არ  შემოიფარგლება: გათვალის-

წინებულია ისიც, რომ ეს ფაქტორები 

სხვადასხვა კუთხიდან არის დანახული 

გლობალიზაციის პროცესის პირობებში. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომ-

დინარე, უდავოა, რომ საგანმანათლებლო 

პროგრამებმა უნდა უპასუხოს 

მულტიკულტურული და მულტილინ-

გვური პიროვნების აღზრდის სტანდარტს, 

რომელიც მომავალში კონკურენტუნარიანი  

იქნება ევროპულ სოციალურ სივრცეში. 

გასაკვირი არ არის, რომ 

თანამედროვე მსოფლიო საგანმანათ-

ლებლო წრეების და, მათ შორის, 

უკრაინულის, მძლავრი ინტერესი უცხო 

ენების სწავლების სფეროში ხარისხობრივ 

ცვლილებებზეა კონცენტრირებული. შემ-

თხვევითი არ არის, რომ  ყურადღების 

ცენტრში ინგლისური ენის სწავლება 

აღმოჩნდა, რადგან ინგლისური ენა კვლავ 
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 წამყვან პოზიციებზეა უკრაინულ 

სკოლებში. საყოველთაოდ ცნობილი 

ფაქტია, რომ ინგლისური ერთ-ერთი 

ყველაზე გავრცელებული და გავლენიანი 

ენაა მსოფლიოში - ერთ-ერთი ექვს 

ოფიციალურ ენათაგან, გაერთიანებულ 

ერებში. მაშასადამე, ეს არის 

საერთაშორისო კროსკულტურული კომუ-

ნიკაციების ენა. თანამედროვე ახალ-

გაზრდობა, რომელიც სწრაფი კულ-

ტურული და სოციალური ცვლილებების 

ქვეშ მყოფ პროგრესულ საზოგადოებაში 

ცხოვრობს, მოწოდებულია თვითგანვითა-

რებისთვის და ინგლისურ ენას შეუძლია 

შეასრულოს საშუალო სკოლის 

მოსწავლეების მიერ მეცნიერების და 

ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში საჭირო 

ცოდნის მიღების ერთ-ერთი მთავარი 

ინსტრუმენტის ფუნქცია, ისევე, როგორც 

წარმოაგენდეს  კომუნიკაციისა და 

გამოცდილების გაზიარების  ინსტრუმენტს  

სხვადასხვა  ქვეყნის წარმომადგენლებთან 

ერთად. ყოველივე ამას,  რა თქმა  უნდა, 

უკრაინის მთელი საშუალო განათლების 

სისტემა   თვისებრივად ახალ საფეხურზე 

გადაჰყავს. თუმცა არ არის იშვიათი 

შემთხვევა, როდესაც ცოდნის დონე 

სკოლის პროგრამის სტანდარტებს არ 

ემთხვევა. ასეთ პირობებში, საშუალო 

სკოლის მოსწავლეთათვის უცხო ენის 

სწავლების მეთოდოლოგიური საფუძვ-

ლები კვლავ აქტუალური რჩება. როგორც 

ჩანს, უცხო ქვეყნის განმანათლებელთა 

გამოცდილების შესწავლა ერთ-ერთი  გზაა 

ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. 

აშკარა ფაქტია, რომ ინგლისური 

ენის სწავლების მეთოდიკის გაუმჯობესება 

საშუალო სკოლებში არა მხოლოდ 

უკრაინელი მოსწავლეების უცხო ენის 

ცოდნის დონეს გააუმჯობესებს, არამედ 

იმოქმედებს უფრო გლობალურ 

საკითხებზეც, მაგალითად, როგორიცაა 

უკრაინის განათლების სიტემის, როგორც 

მთელის, განვითარება, რომელიც 

მომავალში ხელს შეუწყობს 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომ-

ზადებას  მეცნიერებისა და მრეწველობის 

ყველა დარგში. 

ნათელია, რომ დღევანდელ დღეს 

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდების 

გაუმჯობესება   შეიძლება  ჩაითვალოს 

გადაუდებელ პრობლემად, რომელიც რიგი 

ლინგვისტების, ფსიქოლოგების და 

მეთოდისტების განხილვის საგანია. 

სხვადასხვა ენის სკოლები და ენის 

კურსები საყოველთაოდ ცნობილ 

ინგლისურის სწავლების უამრავ მეთოდს 

იყენებენ, მათ შორის ენის სწავლების 

ინტერაქტიულ და  სხვა მეთოდებს, 

რომლებიც ცნობილი ტექნიკების 

(აუდიოლინგვური, ინტენსიური, აქტიური 

და ეფექტურ-სემანტიკური ტექნიკები) და 

ახალი მეთოდების სინთეზის წყალობით 

გამოჩნდნენ.  

გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მე-

თოდის და მისი დერივატებისგან 

განსხვავებით,  ინგლისური ენის 

სწავლების კომუნიკაციურ  მეთოდზე 

გადასვლა  ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური 

გზა ჩანს  უცხო ენის უფრო ეფექტური 

სწავლების პრობლემის გადაჭრისთვის. 

კომუნიკაციური მეთოდის მიზანია, 

ასწავლოს სტუდენტებს კომუნიკაცია 

ცოცხალ ენობრივ გარემოში, განსხვავებით 
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გრამატიკის წესების მექანიკური არჩევის 

და იმ სიტყვების გაზეპირებისგან, 

რომელთაც სტუდენტი არასოდეს 

გამოიყენებს საკლასო ოთახსა თუ 

ყოვედღიურ ურთიერთობაში.  

უცხოელი მკვლევრები დიდ 

ყურადღებას უთმობენ ამ ტექნიკის 

სწავლას და გაუმჯობესებას. კანადელი 

აკადემიკოსები და მასწავლებლები, მათ 

შორის: ჯ.კუმინსი, რ.მირზა, ა. ბიემილე, ლ. 

ლეოპოლდი და სხვები აქცენტს სწორედ ამ 

საკითხზე აკეთებენ [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

ცნობილი ფაქტია, რომ კანადა 

ბილინგვური ქვეყანაა, სადაც მოს-

წავლეების ნაწილი სწავლობს ინგლისურს, 

როგორც უცხო ენას. გარდა ამისა, 

მოსახლეობის ეთნიკური სიჭრელე იძლევა 

ბიძგს, შეიქმნას ინგლისური ენის კურსები 

და სკოლები კანადის იმ მაცხოვ-

რებლებისათვის, რომელთა მშობლიური 

ენა არ არის ინგლისური. ამის 

გათვალისწინებით,შეიძლება ვიპოვნოთ 

და განვავითაროთ   ინგლისური ენის,  

როგორც მეორე ენისა სწავლების ახალი 

მეთოდები  კანადაში. აქედან 

გამომდინარე, საინტერესოა ინგლისური 

ენის სწავლების მეთოდების ზოგადი 

პრინციპების შედარებითი ანალიზის 

გაკეთება კანადასა და უკრაინაში, 

განსაკუთრებული ყურადღების გამახ-

ვილებით ყველაზე ეფექტურ 

მაგალითებზე, რომლებიც კანადაში 

გამოიყენებოდა.  

ზემოთ აღნიშნული მიზნის 

გათვალისწინებით, გონივრულია, რომ 

ყურადღება გავამახვილოთ მოსწავლეთა 

ენობრივ მომზადებაზე, რომელიც 

უკრაინაშია. 

ყველასთვის ცნობილია, რომ 2005 

წელს უკრაინა, ისევე, როგორც რამდენიმე 

სხვა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის 

ქვეყანა, შეუერთდა ბოლონიის პროცესს, 

რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა 

მთელი ქვეყნის სასწავლო აქტივობა. 

განსაკუთრებით, 2005 წლიდან 2013 

წლამდე ჩვენ გავაკეთეთ ხანგრძლივი და 

აზრიანი გარღვევა ისეთ ახალ 

კატეგორიებთან გამკლავებით, როგორიცაა 

სტუდენტთა სასწავლო აქტივობების 

კრედიტ-ქულებით შეფასება, სტუდენტთა 

მობილობის პრინციპები და სხვა. ასეთ 

სწრაფ ცვლილებებს განათლების სიტემაში 

არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა უცხო 

ენის სწავლების მეთოდებზე, რისი როლიც 

და მნიშვნელობაც რთულია, რომ გაზ-

ვიადებულად წარმოვადგინოთ თანამედ-

როვე ევროინტეგრაციის პირობებში. 

კომუნიკაციურმა მიდგომამ, რომელიც 

უპირატესი იყო გარკვეული დროის 

განმავლობაში, გააკეთა ნამდვილი 

რევოლუცია მოსწავლეთა და 

მასწავლებელთა გონებაში. მან ასწავლა 

სასწავლო პროცესში ჩართულ მხარეებს 

სასწავლო პროცესში ინფორმაციის 

გადაცემა და ინფორმაციის გადაცემის 

სწავლება, ესე იგი, სწავლების ცენტრში 

ინფორმაციიის  დაყენება. 

მიუხედავად იმისა, რომ 

კომუნიკაციური სწავლების მეთოდის 

წყარო, თითქოს ამოიწურა, ის მაინც არ 

ამოვარდნილა დღის წესრიგიდან... 

სწავლების თანამედროვე მეთოდებმა 

სწავლების ცენტრში „აქტიური, 
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 კრეატიული და დამოუკიდებელი 

პიროვნება“ დააყენეს. ცნობილია, რომ 

ნებისმიერი ენის სწავლების საკითხი 

მჭიდრო კავშირშია პიროვნების 

კულტურის ზოგად დონესთან, მაგრამ 

მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება და 

ასევე  გასათვალისწინებელია პიროვნების 

ცხოვრების ხარისხის საკითხიც. ასე რომ, 

ახალი კონცეფცია - მულტიკულტურული, 

მულტილინგვალი პიროვნების აღზრდა 

კრეატიული აზროვნებით - სასიცოცხლო 

მნიშვნელობისა გახდა ქვეყანაში ან 

საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანა-

ცხოვრებისა და განსხვავებული კულ-

ტურების ინტერპრეტაციისთვის. 

ენა გამოიხატება ბგერებით ან 

ხატებისა  და ცნებებისა ჩანაწერებით, 

რომლებიც ჩვენი ქვეცნობიერიდანაა 

წამოსული. სიტყვები ასრულებენ 

მოქმედების ფუნქციას. იდეები ჩვენი 

მსოფლმხედველობის შემადგენელი 

ნაწილია და გზები, რომლებითაც ისინი 

გამოავლენენ თავს  ფიზიკურ სამყაროში, 

როგორც ჩანს, აუცილებელია. ასე რომ, 

არავის შეუძლია უარყოს ის ფაქტი, რომ 

იდეები, რომლებიც ჩვენს გონებაში 

არსებობენ, ქმნიან ჩვენს ცხოვრებას.  

უდავოა, რომ ჩვენ, 

გარკვეულწილად, ვართ ნაყოფი ჩვენი 

საზოგადოებისა, ჩვენი კულტურისა, 

შესაბამისად - ჩვენი მსოფლმხედველობა 

შედგება იდეებისაგან, რომლებიც ჩვენ 

შევისრუტეთ სოციუმიდან. საბოლოოდ, 

შეიძლება ითქვას, რომ ის არის ცხოვრების 

არსი. ჩვენი მსოფლმხედველობა, 

პიროვნულობა, პრინციპები და მრწამსი 

„დამონტაჟებულია“ ჩვენში, როგორც 

პერსონალურ კომპიუტერში, იმ ენის 

წყალობით, რომელზეც ვსაუბრობთ.  

რუსულენოვან რეგიონში რო-

მელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, უპირველესი 

ენაა უკრაინული და აგრეთვე - რუსული, 

რომელიც იცვლის მშობლიური ენისა და 

სახელმწიფო ენის სტატუსს ყველა 

ცალკეულ ოჯახში, როგორც სოციალურ 

ერთეულში და სოციალურ ჯგუფში. მაგრამ 

როდესაც საქმე ეხება სხვა ქვეყნის 

რეალიებს და სხვა ეროვნებასთან 

ურთიერთობას, რომელიც პრაქტიკულად 

გარდაუვალია თანამედროვე გლობა-

ლიზებულ სამყაროში - მხოლოდ ერთი, 

მშობლიური ენის,  ცოდნით  შეუძ-

ლებელია,  თავი  უუნაროდ  არ 

ვიგრძნოთ...  

ამ თვალსაზრისით, უცხო ენის 

სწავლება იძენს ახალ მნიშვნელობას 

მთელი ქვეყნისათვის. ამიერიდან უცხო 

ენის ცოდნა არის პრაგმატულად 

ორიენტირებული, ინტერკულტურული 

პროცესი, რომელიც გულისხმობს ენისა და 

კულტურის სწავლების ინტეგრაციულ 

ბუნებას და პიროვნებას თავისი 

საჭიროებებით, მოტივით, სირთულეებითა 

და განსაკუთრებულობით  ცენტრალურ 

ფიგურად განიხილავს. 

უცხო ენის სწავლება საბჭოთა და 

პოსტ-საბჭოთა სივრცეში არის  საშუალო 

და უმაღლესი განათლების 

ჰუმანიტარული კომპონენტი. 1980-იან 

წლებში (პირველი საბჭოთა კანონი უცხო 

ენის სავადებულო სწავლების თაობაზე  

1930 წლით თარიღდება) ბავშვები და 

შემდგომ მომავალი სტუდენტები 

სწავლობდნენ მხოლოდ ერთ დისციპ-
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ინგლისურს.  

უკანასკნელ  წლებში საკანონ-

მდებლო ბაზამ უცხო ენების შესახებ 

განიცადა სწრაფი ცვლილებები. დღეს 

შეიმჩნევა ტენდენცია, რომლის მიხედ-

ვითაც შემცირებულია ასაკი, როდესაც 

ბავში იწყებს უცხო ენის შესწავლას: 

ბავშვები იწყებენ  ინგლისურის შესწავლას 

მაშინ, როდესაც ისინი 4 ან 5 წლის ხდებიან 

და ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღში არიან. 

ამასთან ერთად, უცხო ენის სწავლების 

შესახებ მოთხოვნები გაიზარდა 

სახელმწიფოს მხრიდანაც. განათლების 

მინისტრის 3.04.2012 #409 ბრძანების 

მიხედვით, მეორე ენის სწავლება მეხუთე 

კლასიდან სავალდებულო უნდა გახდეს 

2013/2014 წლიდან. 

ასე რომ, მოსწავლეები არა თუ ვერ 

გრძნობენ ვერანაირ სტრესს პირველი და 

მეორე უცხო ენის შესწავლისას, არამედ 

ისინი არიან ბუნებრივ კომუნიკაციურ 

გარემოში საშუალო სკოლიდან 

დაწყებული - უმაღლესი განათლების 

დაწესებულებებით დამთავრებული. 

თუმცა, ყველაფრის მიუხედავად, მაინც 

არსებობს რიგი პრობლემებისა, რომლებიც 

მოტივაციის ან პრაქტიკის ნაკლებობითაა 

გამოწვეული და რაც სჭირდება 

კროსკულტურული კომუნიკაციის გაძლი-

ერებას. მაშასადამე, უცხოელი 

განმანათლებლების გამოცდილებაზე 

ყურადღების გამახვილების საჭიროება 

ააშკარაა... 

კანადის იმ სკოლებში, სადაც 

ინგლისური, როგორც უცხო ენა 

ისწავლება, სჭარბობს ენის სწავლების 

კომუნიკაციური მეთოდი. შეიძლება 

ითქვას, რომ სასწავლო პროცესის ზოგადი 

პრინციპები ძალიან ჰგავს უკრაინულ 

მოდელს. თუმცა, რასაკვირველია, 

არსებობს განსხვავებებიც. პირველ რიგში, 

კანადაში არსებობს სასწავლო მასალების 

მინიმიზაციისა და კომუნიკაციის 

მაქსიმალიზაციის  ტენდენცია. უკრაინის 

პირობებში (იმის გათვალისწინებით, რომ 

ის არ არის ინგლისურენოვანი ქვეყანა) კი 

ამგვარ პრაქტიკას დაბალი ღირებულება 

ექნება რამდენიმე მიზეზის გამო: ა) 

სასაუბრო უნარების განსავითარებლად 

ინგლისურენოვანი გარემოს ნაკლებობა 

საკლასო ოთახის გარეთ; ბ) ადეკვატური 

ლინგვისტური პრაქტიკისა და თეორიული 

ბაზისის ნაკლებობით მოსწავლეები 

შეიძლება ენის სტრუქტურაში 

„დაიკარგონ“ და სურვილი გაუქრეთ, 

ისწავლონ ის, რაც არ ესმით. შეიძლება 

ითქვას, რომ ზოგიერთმა კომუნიკაციური 

მეთოდის გამოყენებისას  შეიძლება 

მხედველობაში არ მიიღოს ენის 

გრამატიკული სტრუქტურა  ან პირიქით - 

იმუშავოს ლექსიკაზე და კომუნიკაციურ 

კონტექსტს მოკლებულ წესებზე. 

ჩვენთვის უფრო საინტერესოა ის, 

რაც კანადელი მეცნიერების შრომებში 

ეფექტური ტენდენციაა: ეს არის 

საგანამანათლებლო პროცესების ფსიქო-

ლოგიურ ბუნებაზე ფოკუსირება. მას 

შემდეგ, რაც მოსწავლეები სასწავლო 

პროცესის ცენტრში დგანან, აუცილებელია 

ყველაფრის გაკეთება იმისთვის, რომ 

საკლასო ოთახში თავი კომფორტულად 

იგრძნონ. ფსიქოლოგიური თვალთა-

ხედვით, უცხო ენაში გაწაფულობა 
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 ფსიქოლოგიურ და მენტალურ 

მექანიზმებზეა დამყარებული. მასწავ-

ლებელსა და მოსწავლეს შორის კავშირი 

არის საკლასო ოთახში არსებული 

კომფორტული გარემოს არსი. 

მასწავლებელს მოსწავლეებთან უკუკავ-

შირით ყოველთვის შეუძლია შეცვალოს 

გაკვეთილის ზოგიერთი ასპექტი; ასევე, 

აკონტროლოს გზა, რომლითაც 

მოსწავლეები ინფორმაციას იღებენ. ისინი 

ვარჯიშობენ „წერით ურთიერთობაში“ 

მასწავლებელთან ერთად. ეს მეთოდი 

მოსწავლეთა მიერ ფურცელზე 

შთაბეჭდილებების დაწერას გულისხმობს - 

თუ რა მოეწონათ ან არ მოეწონათ 

გაკვეთილზე. მოსწავლეებს ასევე 

შეუძლიათ აღნიშნონ ის დავალებები და 

საკითხები, რომლებიც მათთვის რთული 

ან ძნელად გასაგები იყო. 

პრაქტიკული მაგალითი - როგორ 

აკეთებენ ამას კანადაში: ყველა 

მოსწავლე წერს თავის მოსაზრებას 

წერილში და აწვდის მას მასწავლებელს. 

ანონიმური კორესპონდენცია არ უნდა 

აიკრძალოს, ვინაიდან ყველა მოსწავლეს 

უნდა ჰქონდეს საშუალება, გამოხატოს, 

თუ რა ვერ გაიგო... ასეთი 

კორესპონდენცია შეიძლება 

რამდენიმეჯერ ჩატარდეს (2-3-ჯერ) 

სემესტრში, ყველა თემის შემდეგ. 

გაკვეთილის შემდგომ, დაახლოებით 20 

წუთი დაუთმეთ მოსწავლეებს, 

შესთავაზეთ მათ, დაწერონ მოკლე 

პასუხი სამ კითხვაზე; მაგალითად: 

როგორ გრძნობ თავს? ყველაზე მეტად 

რა მოგეწონა ინგლისურის 

გაკვეთილზე? რა იყო რთული 

გასაგებად? კითხვები მასწავლებლის 

მიზანზე უნდა იყოს დამოკიდებული 

(იმისათვის, რომ გამოარკვიოს 

მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური მდგო-

მარეობა ან პრობლემები, რომლებსაც 

მოსწავლეები წააწყდნენ ენის 

შესწავლისას). დაწყებითი და საშუალო 

სკოლის მოსწავლეებს შეიძლება მიეცეთ 

1-2 შეკითხვა მათი განწყობების შესახებ 

და მათი სურვილის შესახებ: რა სურთ 

გააკეთონ გაკვეთილზე (ლინგვისტური 

თამაშები, ინგლისური სიმღერები, 

დიალოგების გათამაშება, კითხვა, 

ფილმების ჩვენება და განხილვა). 

ამის გარდა, მოსწავლეებმა უნდა 

იცოდნენ, რომ პასუხები არ უნდა იყოს 

ძალიან ვრცელი და რომ მხოლოდ 

მასწავლებელი წაიკითხავს მას 

(რომელმაც, ამასთანავე, არ იცის 

ავტორის ვინაობა). მოსწავლეებს არ 

შეეშინდებათ, იკითხონ და თქვან ისეთი 

რამ, რასაც სხვა შემთხვევაში კლასში 

მასწავლებელს არ კითხავდნენ. აქედან 

გამომდინარე, მასწავლებელს ექმნება 

შესაძლებლობა, ზუსტად შეაფასოს 

გაკვეთილი და ის მასალა, რომელსაც 

მოსწავლეები ამჯობინებენ. 

ინგლისური ენის გაკვეთილის  

კიდევ ერთი ასპექტი კანადაში  შესაძლოა 

გახდეს ინტერესის ობიექტი, კერძოდ, ე.წ. 

„holding classes“, სადაც მხედველობაშია 

მიღებული მოსწავლეთა აზროვნების ტიპი 

ან მათ მიერ ინფორმაციის აღქმა. მიზნის 

მისაღწევად გამოიყენება მოსწავლეთა 

პირობითი დაყოფა: აუდიო (ისინი, ვინც 

ინფორმაციას ხმის საშუალებით უკეთ 

აღიქვამენ), ვიზუალური (ისინი, ვინც 
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ინფორმაციას უკეთ აღიქვამენ 

მხედველობით, სურათების ან ფოტოების 

სახით) და დინამიური (რომლებიც უკეთ 

აღიქვამენ  ინფორმაციას, როდესაც 

მოძრაობები არის ჩართულნი სასწავლო 

პროცესში) მოსწავლეები. მოსწავლეები 

დაყოფილნი არიან შესაბამის ჯგუფებად, 

რომელთაც ასისტენტ-მასწავლებელი 

უძღვება. ამ ჯგუფებში ინფორმაცია 

წარმოდგენილია განსხვავებულად - 

ბავშვების მიერ ინფორმაციის აღქმის 

უნარებიდან გამომდინარე. 

თუ უფრო ჩავუკვირდებით 

ბავშვების დაყოფის ამ პრინციპს, ჩვენ 

შეგვიძლია ვიპოვოთ მსგავსება ჰოვარდ 

გარდნერის „მრავამხრივი უნარების 

თეორიასთან“, რომელიც უნარებს 

განასხვავებს სპეციფიკურ (პირველად 

მგრძნობიარე) “მოდალობებად“, მეტად, 

ვიდრე  უნარს, როგორც ერთ ზოგად 

დომინირებულ შესაძლებლობას. ამ 

თეორიის მიხედვით, ინდივიდი ფლობს 

ყველა სახის უნარების უნიკალურ ნაზავს. 

ამ თეორიისთვის უნარების ტიპებია: 

მუსიკალურ-რითმული, სივრცულ-ვიზუა-

ლური, ვერბალურ-ლინგვისტური, ლოგი-

კურ-მათემატიკური, სხეულებრივ-დინა-

მიური, ინტრაპერსონალური, ინტერპერ-

სონალური, ნატურალისტური, ეგზისტენ-

ციალური და მორალური. პრაქტიკაში 

ხშირია შემთხვევა, როდესაც მასწავ-

ლებელი ქვეცნობიერად, მხოლოდ 

საკუთარი უნარების მიხედვით აწყობს 

გაკვეთილს. მაგალითად, უხვი ნახატებისა 

და სურათების გამოყენებით, ეს კი 

სიძნელეს წარმოადგენს განსხვავებული 

უნარის მქონე ბავშვებისთვის, რომელ-

თათვისაც ვიზუალური აღქმა რთულია. 

ამიტომ საჭიროა ისეთი სავარჯიშოების 

შემუშავება, რომელიც მხედველობაში 

მიიღებს მოსწავლეების სხვადასხვა უნარსა 

და შესაძლებლობებს. 

თეორიის პრაქტიკული 

განხორციელების მაგალითი: წლის 

დასაწყისში მოსწავლეებს უტარდებათ 

ტესტი, რომლითაც დგინდება მათში 

ყველაზე ძლიერი ტიპის უნარი (ეს 

შეიძლება სკოლის ფსიქოლოგმა 

გააკეთოს). მაგრამ თუ კანადის 

სკოლებში შემდეგი საფეხური არის 

კლასის დაყოფა ჯგუფებად, ეს ჩვენს 

სკოლებში არ გამოდგება, რადგან 

„სხვადასხვა უნარების თეორიიის“ 

მიხედვით, ბავშვმა უნდა განავითაროს 

არა მხოლოდ თავის პირველადი 

ტიპის უნარები, არამედ სხვა 

უნარებიც...  

 ტესტის შედეგებისგან თავის 

არიდების ნაცვლად, მასწავლებელი 

მათ გაითვალისწინებს და შეეცდება, 

გააერთიანოს განსხვავებული ტიპის 

სავარჯიშოები თითეული ტიპის 

უნარებისათვის, რაც დაეხმარებათ 

ბავშვებს, განავითარონ არა მხოლოდ 

ერთი, არამედ  აზროვნების რამდენიმე  

გზა. 

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე 

მაგალითი სხვადასხვა ტიპის გონებრიივი 

უნარის განსავითარებლად :  

 ვერბალურ-ლინგვისტური უნა-

რები: მოსწავლეები ამ ტიპის 

უნარებით მიდრეკილნი არიან 

ენების ათვისებისკენ. მათ შეუძ-

ლიათ ადვილად წაიკითხონ, 
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 დაწერონ ესე და ისაუბრონ. მათი 

ყურადღების კონცენტრირებისთვის 

მასწავლებელმა უნდა გამოიყენოს 

სიტყვა-თამაშები. 

 ლოგიკურ-მათემატიკური უნარები: 

მოსწავლეები იაზრებენ სისტემუ-

რად სტრუქტურირებულ მასალას 

(გრამატიკის ცხრილებს, დიაგრა-

მებს) სიტყვების დასწავლისთვის 

სავარჯიშოს მაგალითი: სქემის 

სახით შედგენილი ვერბალური 

რუკის შედგენა; 

 ვიზუალურ-სივრცითი უნარები: 

ვიდეომასალის გამოყენება გაკვე-

თილებისა და სავარჯიშოებისათ-

ვის. მეტი  მასალა სურათების, 

ფოტოების და ა.შ.  სახით; 

 სხეულის დინამიური უნარები: 

მოსწავლეები თავს კარგად გრძნო-

ბენ, როდესაც შეუძლიათ გაითა-

მაშონ დიალოგი; აგრეთვე,  ყველა 

აქტივობა, რაც მათი სხეულის 

მოძრაობას ასტიმულირებს; 

 მუსიკალურ-რითმული უნარები: 

სიმღერების სწავლა, მოსმენა, 

მუსიკალური ვიდეოების გამოყე-

ნება; 

 ინტრაპერსონალური უნარები: 

შგიძლიათ გამოიყენოთ სიტუაცი-

ური დავალებები  მოსწავლეებთან 

დიალოგზე შემდგომი მუშაო-

ბისთვის; 

 ინტერპერსონალური უნარები: 

ფსიქოლოგიური ტესტები, რომლე-

ბიც მიზნად ისახავს მოსწავლის 

შიდა სამყაროს გახსნას; 

 ნატურალისტური უნარები: სხვა-

დასხვა ექსკურსიისა და გაკვე-

თილების მოწყობა, სადაც 

მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ, 

მოამზადონ პრეზენტაციები 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 

კულტურისა და ბუნების შესახებ;  

 ეგზისტენციალური უნარები: 

წაიკითხო (მოუსმინო) ზოგიერთ 

პატარა მოთხრობას. მოსწავლეებს 

შეუძლიათ მოიგონონ დასასრული 

და ახსნან საკუთარი არჩევანი. 

პრაქტიკაში განსხვავებული ტიპის 

სავარჯიშოები შეიძლება გამოყენებულ 

იქნის მონაცვლეობით. ამით მოსწავლეები 

უკეთ აითვისებენ მასალას და თითოეული 

ტიპის უნარები უფრო სწრაფად და 

უკეთესად განვითარდება თითოეულ 

მოსწავლეში. ამის შემდეგ,  ფინალურ 

გაკვეთილზე, რომელიც წინ უძღვის 

ტესტს, მასწავლებელს ეყოლება კლასი, 

რომელშიც თითოეული მოსწავლე იღებს 

იმგვარ მასალას, რომელიც მის უნარს 

შეესაბამება. ამ ფაზაზე მასწავლებელს 

შეუძლია გაყოს კლასი ბავშვების უნარების 

ტიპების მიხედვით და მისცეს მათ 

ჯგუფური სამუშაო. 

უფრო მეტიც, უცხო ენის სწავლების 

კანადური პრაქტიკის განუყოფელი 

ნაწილია ინგლისურენოვანი ქვეყნების 

კულტურის ცოდნა. აღსანიშნავია, რომ 

ანგარიშ-პრეზენტაციები უკრაინის ზოგად-

საგანმანათლებლო სკოლებში, ინგლი-

სურის გაკვეთილებზე ყველაზე გავ-

რცელებული მეთოდია, რაც ხშირად 

იწვევს მონოტონურ რეჟიმში ამბის 

განმეორებით მოყოლას, რაც მოსწავლეებს 
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აკარგვინებს ინტერესს ინგლისურენოვანი 

ქვეყნების კულტურის მიმართ. კანადელი 

მეცნიერები გვთავაზობენ უფრო 

ინტერაქციულ მიდგომას, რომელიც 

მოიცავს ტურებს და ექსკურსიებს, რაც 

ეხმარება მოსწავლეებს ქვეყნების 

კულტურის შესწავლისას და გვაძლევს 

შედეგს. 

პრაქტიკული აპლიკაცია სკოლაში:  

თანამედროვე პირობებში საკმაოდ 

რთულია გააკეთო ტურები, ექს-

კურსიები, გამოფენები, რომლებიც 

წარმოადგენს ინგლისურენოვანი 

ქვეყნების კულტურას. ასე რომ, ჩვენ 

შეგვიძლია მონოტონური ანგარიშების 

სტილი ჩავანაცვლოთ ნათელი 

გაკვეთილებით: “წარმოსახვითი მოგ-

ზაურობა“, სადაც მოსწავლეებს 

შეუძლიათ აღმოაჩინონ ზოგიერთი 

საინტერესო ინფორმაცია განსაზ-

ღვრული კულტურული ასპექტების 

შესახებ და წარმოადგინონ ისინი 

სურათების, ვიდეოების ან როლების 

გათამაშებით ინგლისურენოვანი ქვეყ-

ნების მაცხოვრებლების ცხოვრებიდან. 

მასწავლებელს შეუძლია ითამაშოს ამ 

წარმოსახვითი მოგზაურობის გიდის 

როლი. 

აქედან გამომდინარე, კანადელი 

მეცნიერების კვლევის თვალთახედვის 

შესწავლა - ინგლისურის, როგორც მეორე 

ენის სწავლების მეთოდოლოგიურ 

პლატფორმაზე მუშაობა, გვაძლევს 

საშუალებას დავასკვნათ, რომ იმ 

მეთოდების პრაქტიკული დანერგვა, 

რომლებიც კანადის სკოლებში აქტიურად 

მუშავდება, გაამდიდრებს ჩვენი 

განმანათლებლების გამოცდილებას და 

გაზრდის ინგლისური ენის ფლობის 

დონეს.  

ინგლისურის ან სხვა უცხო ენის 

ფსიქოლოგიური ბუნების პრობლემა 

სწავლების პროცესში ყურადღებას 

იმსახურებს, რადგან, შესაძლოა, მან დიდი 

დოზით გაზარდოს უკრაინელ 

მოსწავლეთა მოტივაცია. ასე რომ, 

სასწავლო პროცესის ფსიქოლოგიური 

ბუნების რეალიზაციის დანერგვა და 

განვითარება შესაძლოა მომავალი 

სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური 

კვლევების საგანი გახდეს. 
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ვიქტორია იაშკინა 

 ოლეს ჰონჩარის სახელობის  

დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

მულტილინგვალიზმი თუ კულტურული მრავალფეროვნება?  

 

 აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანი, უპირველეს ყოვლისა, არის იმის ხაზგასმა, რომ ნებისმიერი 

ეროვნული კულტურის ინტეგრაციული  ხასიათი, როგორც ეს მიღებულია დასავლურ 

სოციალურ ფსიქოლოგიაში,  აშკარად კონცენტრირებულია ერის სულიერ მისწრაფებებზე და 

გავლენას ახდენს ინდივიდუალური და კოლექტიური ცნობიერების ღრმა და მყარ ტიპზე, ისევე, 

როგორც ჯგუფის წევრების ქცევაზე. ღირებულებები, რომლებიც კულტურული მენტალობის 

საფუძველშია ჩადებული, გარკვეულწილად წარმოადგენს „მიზიდულობის ხაზს“ - ისინი 

გარდაქმნიან ეროვნული კულტურის ემპირიულ მრავალფეროვნებას ერთ სისტემურ 

მთლიანობად. 

წარმოადგენს რა მსოფლმხედველობის და ფისქოლოგიური ორიენტაციის ორგანულ სინთეზს, 

მენტალობა ასახავს საზოგადოების კულტურულ და სემანტიკურ სივრცეს. მისი ფორმირება 

სხვადასხვა ფაქტორის ურთიერთგავლენით ხორციელდება: ბუნებრივი, სოციალურ-

კულტურული, ფსიქოლოგიური და სხვ., რომლებიც ვითარდება ადამიანური გარემოს 

გავლენით, სოციალური პირობებით და კულტურული ტრადიციებით. ეროვნული და 

კულტურული მენტალობა, თავის მხრივ, წარმოშობს და ამრავლებს ყველა მის ძირითად წყაროს 

და მიზეზს, არსებულს ცხოვრების წესში, ტრადიციებში, ტექსტებში, ღირებულებებში, 

სემანტიკურ ლინგვისტურ ერთეულებში, ენაში, როგორც მთელში. 

აღნიშნული ნაშრომის მეორე გზავნილი არის იმის აღნიშვნა, რომ ზემოთხსენებულთან 

კავშირში,  აშკარა და ვრცელი ზრდა მულტილინგვალიზმისა, როგორც სოციალურ-

კულტურული ფენომენისა და გლობალიზაციის კომპონენტისა, გასათვალისწინებელი 

ფაქტორია მისი პოზიტიური, თუმცა საკამათო გავლენების გამო. 

 

საკვანძო სიტყვები: კულტურული მენტალობა, კულტურული იდენტობა, მულტილინგვალიზმი, 

ბილინგვიზმი, გლობალიზაცია. 

 

შესავალი 

კულტურული მენტალობა (ლათ. 

mentalis - გონებრივი, ლათ. Cultura-

კულტივირება, განათლება) არის 

კონცეფცია, რომელიც პიტირმ სოროკინმა 

შემოიღო იმისათვის, რათა აღენიშნა 

ნებისმიერი სოციალურ-კულტურული 

სისტემის მთავარი კომპონენტი, რადგან ის 
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არის მსოფლმხედველობა, რომელიც ქმნის 

ღირებულებათა იერარქიას და გასაზღვრავს 

ჭეშმარიტის კატეგორიას [5]. 

პ. სოროკინი განასხვავებს კულ-

ტურული მენტალობის ორ ურთიერთ-

საპირისპირო სახეობას: 

1) გონებრივი მენტალობა (იდეო-

ლოგიური) გულისხმობს, რომ სამყარო არის 

მარადიული, მისი სულიერი არსი არ არის 

ხელმისაწვდომი გრძნობიერი აღქმისთვის, 

ყველაზე მნიშვნელოვანია სულიერი 

საჭიროებები, მაშინ, როდესაც ფიზიკური 

სურვილები შეიძლება აკრძალული ან 

შეზღუდულ იქნეს; პროგრესი და თვით-

განვითარება გულისხმობს ინსტიქტების და 

მიდრეკილებების მართვის უნარის 

განვითარებას; ღირებულებები მუდმივია, 

უცვლელი და თვითმყოფადი; ჭეშ-

მარიტების წვდომა მხოლოდ მისტიკური 

გამოცდილებით, ინტუიციით, რწმენით, 

გამოცხადებითა და ხელოვნებითაა 

შესაძლებელი. ისინი უნდა ასახავდნენ 

რელიგიურ ფენომენს და ემსახურებოდენენ 

ანალიზს; ფული და საკუთრება მხოლოდ 

მაღალი მიზნების მიღწევას გულისხმობს. 

2) გრძნობიერი კულტურული 

მენტალობა - სამყარო ფიზიკურია და მისი 

არსი  ადამიანის გონებისთვის მისაწვდომია. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიზიკური 

საჭიროებებია და ინდივიდმა უნდა 

იბრძოლოს მაქსიმალურის მიღწევისათვის; 

პროგრესი მიიღწევა გარემოს მეშვეობით; 

ღირებულებები ცვალებადი და 

რელატიურია; ჭეშმარიტება დგინდება 

ლოგიკურ აღმოჩენებზე დაფუძნებული  

ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებების 

საშუალებით [5]. 

ამ ორი ტიპის მენტალობას შორის 

დგას კიდევ ერთი ტრანზიტული, ასე 

ვთქვათ, „საშუალო ტიპის“ კულტურული 

მენტალობა - იდეალისტური. კაცობრიობის 

ისტორია წარმოდგენილია, როგორც ჯაჭვი 

კულტურულ მენტალობათა ცვლილებისა 

გონებრივიდან მოყოლებული -  იდეალ-

ისტურის გავლით - გრძნობიერამდე და 

პირუკუ: გრძნობიერიდან - იდეალისტურის 

გავლით - გონებრივამდე [5]. 

ამგვარი მრავალფეროვნების წყა-

ლობით, ახლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, 

რომ პირისპირ დავინახოთ და ვიკვლიოთ 

გრძნობიერი კულტურული მენტალობა - 

ტექნიკური განვითარების, ურბანიზაციისა 

და გლობალიზაციის ეპოქა. 

ერთი მხრივ, ნათელია, რომ 

გლობალიზაცია აჩქარებს „სოციალური და 

დინამიური კულტურის“ პროცესს (ა. 

მოლი). გლობალიზაცია ამკვიდრებს ისეთი 

კულტურული სტანდარტების არსებობას, 

რომელთა მიხედვითაც ადამიანი, რომელიც 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში ცხვრობს, 

უპირველეს ყოვლისა, რამდენიმე ენაზე 

საუბრობს და იცის, თუ როგორ წარმართოს 

კომუნიკაციური პროცესი განსხვავებული 

კულტურის წარმომადგენლებთან. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

გლობალიზაცია ამა თუ იმ კულტურისთვის 

ქმნის პირობებს, რათა ისინი განთა-

ვისუფლდნენ გვაროვნული, ტომობრივი და 

ადგილობრივ-ტერიტორიული ჯგუფების 

„მარწუხებისგან“. შედეგად, ახალი 

ინფორმაციული თვალსაწიერი, უახლესი 

იდეები, სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიერ 

დაგროვილი ცოდნა და უნარები - ფართოდ 

ვრცელდება სხვა კულტურულ სამყაროში, 
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რაც ხელს უწყობს  განსხვავებული 

ეროვნებების ცნობიერებაში უფრო ზუსტი 

წარმოდგენის ფორმირებას იმის შესახებ, 

თუ რას წარმოადგენს სხვა კულტურა ან რა 

ადგილი უჭირავს ამა თუ იმ ეროვნულ და 

ეთნიკურ კულტურასთან მიმართებით.  

გლობალიზაცია აშკარად ზრდის 

„ინფორმაციის ნაკადის“ სიხშირეს. რისი 

წყალობითაც, განსხვავებულ კულტურას 

აქვთ შესაძლებლობა, გამოვიდეს საკუთარი 

ეთნიკური და ნაციონალური შეზღუდვე-

ბიდან. გლობალიზაციის ძირითადი 

პრინციპი განსხვავებული კულტურული 

სამყაროების თანაარსებობაა,  რაც  მულტი-

კულტურალიზმის პრინციპია,  რომელიც 

იმპერატიულ სახელმწიფო კულტურულ 

პოლიტიკად განიხილება; ის  გან-

ხორციელდა ინფორმაციულ საზოგადო-

ებაში და მივყავართ დადებით გლობალურ 

შედეგებამდე. 

მეორე მხრივ, არსებობს 

რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრება, 

რომლის დამცველებიც ამბობენ, რომ 

გლობალიზაციამ დრამატულად გაამძაფრა 

ეროვნული და კულტურული იდენტობის 

პრობლემა  (ს. ბეჰაბიბი, ვ. კოუტირევი). 

ისინი ხაზს უსვამენ, რომ მულტი-

კულტურალიზმი, როგორც ძირითადი 

პრინციპი ნებისმიერი კულტურისა, არ 

გულისხმობს დადებით ინტერქციას და 

განსაკუთრებით - მენტალობების კულ-

ტურულ დიალოგს. სხვა სიტყვებით: 

გლობალიზაციას მივყავართ ფრაგ-

მენტაციისა და ლოკალიზაციისაკენ [8]. 

იმისთვის რომ პრობლემა გადაიჭრას, 

სულ მცირე, ნაწილობრივ მაინც, ჩვენ 

განვიხილავთ გლობალიზაციის ერთ-ერთ 

მთავარ პრინციპს -  მულტიკულტურა-

ლიზმს, რომელიც მუდამ ცხარე დებატების 

ცენტრშია და საკუთარ არსენალში გააჩნია 

ცნებების ფართო სპექტრი... 

 

თეორია  

თანამედროვე კვლევის ზოგადი 

შედეგებიდან გამომდინარე, მულტილინ-

გვალიზმი არის სოციალურ-კულტურული 

ფენომენი, რომლის გავლენაც ვრცელდება 

მსოფლიო მოსახლეობის ორ მესამედზე 

მეტზე - მათზე, ვინც სხვადასხვა დონეზე 

საუბრობს ორ ან მეტ ენაზე. ეს გამოთვლები 

ასევე წინ წამოსწევს ტერმინებს: 

პოლილინგვიზმი ან მულტილინგვალიზმი. 

ეს იმიტომ, რომ ქვეყნების დაახლოებით 

ერთი მეოთხედი ორ ოფიციალურ ენას 

აღიარებს საკუთარ ტერიტორიაზე, 

ქვეყნების მცირე ნაწილი კი - სამ ან მეტ 

ენას... ასე რომ, რეალური ციფრი ქცეყნებში 

თანაარსებული ენებისა გაცილებით დიდია 

[9]. 

მულტილინგვალიზმის,  როგორც 

სოციალური და კულტურული ფენომენის, 

არსია ის, რომ რამდენიმე ენის თანა-

დროული ფლობა არის გადამწყვეტი 

წინაპირობა წარმატებული არსებობისა და 

განსხვავებული საზოგადოებების კეთილ-

დღეობისა თანამედროვე გლობალიზაციის 

ეპოქაში. იმის გათვალისწინებით, რომ 

გლობალიზაცია მოიცავს მატერიალური და 

სულიერი კომპონენტების ინტერპრეტაციას 

განსხვავებულ სოციალურ კულტურებში, 

როგორც მის ერთ-ერთ ელემენტს. 

მაშასადამე, უცხო ქვეყნების ენების ცოდნა 

აუცილებელია სხვათა გაგების პროცესში. 
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მულტილინგვალიზმის, როგორ 

სოციალური და კულტურული ფენომენის 

არსიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ ამ 

სამუშაოს მიზანს, როგორც პროცესს 

მულტილინგვალიზმის როლისა და 

მნიშვნელობის განსაზღვრისა, რომელიც 

გლობალიზაციისა და კულტურული 

იდენტობის კომპონენტია. ეს გულისხმობს 

სოციალური კონტექსტის ძიებას, რომელიც 

წარმმართველ როლს თამაშობს 

თანამედროვე საზოგადოებაში 

მულტილინგვალიზმის ფორმირებასა და 

განვითარებაში. 

ჩვენ ასევე ვცდილობთ დავამტკიცოთ, 

რომ მულტილინგვალიზმის, როგორც 

სოციალური და კულტურული ფენომენის 

მიზეზები შემდეგი ობიექტური 

ფაქტორებიდანაა გამომდინარე: 

• ინტერკულტურული ინტეგრაცია 

გლობალიზაციის ეპოქაში; 

• ენების სოციალური პრესტიჟი; 

• ენების გენეტიკური მსგავსება; 

• სოციალური მობილობა. 

დეფინიციებს რომ დავუბრუნდეთ: 

ჩვენ არ შეგვიძლია არ აღვნიშნოთ, რომ 

მულტილინგვალიზმი გულისხმობს რამ-

დენიმე (ორი ან ორზე მეტი) ენის 

გამოყენებას კონკრეტულ სოციალურ 

ჯგუფში (განსაკუთრებით ერთ კონკრეტულ 

ქვეყანასა თუ შტატში); ინდივიდების  (ან 

ჯგუფის) მიერ რამოდემინე ენის გამოყენება, 

სადაც თითოეული მათგანი შერჩეულია 

კერძო კომუნიკაციური სიტუაციის 

მიხედვით [3]. 

ასე რომ, მულტილინგვალიზმი არ 

არის მხოლოდ უნარი ილაპარაკო 

რამოდენიმე ენაზე; ის ასევე არის 

განსაკუთრებული ტიპი აზროვნებისა, 

რომელიც შეითვისებს რამოდენიმე 

ცივილიზაციის კულტურულ ღირებუ-

ლებებს. ეს არის გზა საცხოვრებელისა, 

რომელიც ღიაა დიალოგისთვის. 

 

მეთოდი 

კვლევის შედეგების მიღწევისთვის 

ჩვენ მივმართეთ შემდეგ სამეცნიერო 

მეთოდებს, რომელიც დაგვეხმარა, უფრო 

ჩავღრმავებოდით არსებულ იდეებს და 

აღმოგვეჩინა ახალი გზები უკვე არსებული 

ფაქტების ინტერპრეტაციისთვის. 

1) ლინგვისტური მეთოდი  

განიმარტება, როგორც კერძო სამეცნიერო 

და საკვლევი გზა გარკვეული წესების 

შესაქმნელად. ძირითადად ეს მეთოდი 

თანაბარია შედარებითი და ისტორიული 

მეთოდებისა, რომლებიც ენათა მსგავსების 

აღმოჩენის შედეგად გამოჩნდა. სპეციალური 

პროცედურების შედეგად გვეძლევა 

საშუალება, გავარჩიოთ მრავალფეროვანი 

მულტილინგვალური სამყაროს მსგავსი და 

განსხვავებული მახასიათებლები; 

2) ლინგვისტური აბსტრაქციის 

მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ენის 

ფენომენის მახასიათებლების შექმნის, 

კვლევისა და ანალიზისათვის, ადამიანთა 

შორის კავშირების და ენობრივი სამყაროს 

აღქმის გათვალისწინებით; 

3) ინდუქციისა და დედუქციის 

მეთოდი, რომელიც შესწავლილი საგნის 

ბუნებისა და ემპირიული მასალის 

შეპირისპირებით, საშუალებას გვაძლევს 

შევაგროვოთ და გავაანალიზოთ 

განაზღვრული ენობრივი ფაქტები, როგორც 

ენობრივი აქტივობის პროდუქტი და ეს ამ 
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ნაშრომში გვეხმარება ვიკვლიოთ 

არაპირდაპირი ენობრივი მტკიცებულებები 

იმისთვის, რომ ავაგოთ მცირე სოციალურ-

კულტურული სურათი; 

4) მომიჯნავე მეცნიერებების 

მეთოდი, აღებული ისეთი მეცნიე-

რებებიდან, როგორიცაა ფსიქოლოგია, 

სოციოლოგია, ანთროპოლოგია, კულტურის 

მეცნიერებები და ისტორია, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს, დავინახოთ 

ფენომენი თანამედროვე სოციალური ყოფის 

სვადასხვა სფეროების თვალთახედვიდან  

[11].   

 

დისკუსია და შედეგები 

მულტილინგვალიზმის გამოვლენის 

განსაკუთრებული შემთხვევაა ბილინ-

გვიზმი, რომელიც ორი ენის გამოყენების 

შედეგია ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაციებისას. ამერიკული სოციო-

ლოგია განსაზღვრავს ბილინგვიზმს, 

როგორც „ორი ენის გამოყენებას 

ლეგიტიმაციის თანაბარი ძალით სამუშაო 

ადგილას ან საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებებში“ [1]. თუმცა, უფრო სრულ 

დეფინიციას გვთავაზობენ შვაიცერი და 

ნიკოლსკი, რომელთა მიხედვითაც, 

„ბილინგვიზმი არის ორი ენის 

თანაარსებობა ერთ ენობრივ ჯგუფში, სადაც 

ეს ენები გამოიყენება თანაბრად 

განსხვავებულ საკომუნიკაციო სფეროებში 

სოციალური სიტუაციის და 

კომუნიკაციური აქტის სხვადასხვა 

პარამეტრის გათვალისწინებით. ორივე ენა 

ერთ ჯგუფს ემსახურება და ქმნის ერთ 

სოციალურ-კომუნიკაციურ სისტემას და 

თანაარსებობს, როგორც ერთმანეთის 

დამატებითი  ფუნქციური ნაწილი” [4]. 

ორი ენა, როგორც წესი, ერთნაირად 

არ ყალიბდება ადამიანებში, რადგან არ 

არსებობს ენის გავლენისა და კულტურის 

გამოვლენის ორი, ზუსტად ერთნაირი, 

სოციალური სფერო. სწორედ ამის გამო 

ბილინგვალიზმის დეფინიციაში არ არის 

ორივე ენის უმაღლეს დონეზე ცოდნის 

მოთხოვნა. როდესაც ერთი ენა არ უშლის 

ხელს მეორეს, მაგრამ მეორე 

განვითარებულია მძლავრად - მშობლიური 

ენის ცოდნასთან მიახლოებით, მეცნიერები 

საუბრობენ დაბალანსებულ ბილინგვიზმზე. 

ამ შემთხვევაში ცოდნის მაღალ დონეზე 

მდგარ ენას ეწოდება დომინანტი და არ არის 

აუცილებელი, ეს ენა იყოს პირველად 

ათვისებული (მეტწილად - მშობლიური) 

ენა. 

ენის თანაფარდობა შეიძლება შეიც-

ვალოს შესაბამის მდომარეობაში მყოფი 

ნებისმიერი ენის წყალობით. მაგალითად, 

ერთ-ერთი ენის ფლობის დონე შეიძლება 

ნაწილობრივ დავარდეს ან უარყოფითად 

იმოქმედოს სხვა ენაზე (ჩარევა), მან 

შეიძლება განვითარება შეწყვიტოს ან 

ხმარებიდან ამოვარდეს (ენის შეცვლა), ენა 

შეიძლება დავიწყებულ ან დაძველებულ 

იქნეს (ენის სიკვდილი). შესაძლებელია 

პირიქითაც მოხდეს: ენა აღორძინდეს და 

გაძლიერდეს (შენახვა), იგი ცნონ და 

შევიდეს ოფიციალურ ხმარებაში [12]. 

მულტილინგვალიზმს რომ დავუბ-

რუნდეთ, შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ, 

რომ ის არის 21-ე საუკუნის განუყოფელი 

ნაწილი, შეიძლება ითქვას - ფენომენიც კი. 

მულტილინგვალიზმი დამახასიათებელია 
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მსოფლიოს ყველა რეგიონისთვის 

განსხვავებული ფორმით და გზებით. ენაში 

გაწაფულობა, რომელიც საკომუნიკაციო და 

ინფორმაციის გაცვლაა სხვა ქვეყნების 

წარმომადგენლებთან, სულ უფრო 

მნიშვნელოვანი ხდება. Lingua franca ან 

საერთაშორისო კომუნიკაციის ენას, 

უჭირავს საერთაშორისო ფუნქცია, 

რომელიც აერთიანებს სულიერად და 

მორალურად განსხვავებულ ხალხს 

განსხვავებული ქვეყნებიდან [6]. 

ასე რომ, მულტილინგვალიზმი 

ყოველთვის იყო და რჩება დღევანდელ 

დღემდე განსხვავებული კულტურების და 

ეთნოსებს თანაცხოვრებისთვის აუცილებელ 

ფენომენად, რომელიც ნამდვილად 

დადებითი, მაგრამ ზოგჯერ სადაო 

მახასიათებელია, რადგან ხანდახან ის 

იწვევს განსხვავებულ შეხედულებებს: 

დაწყებული ინსპირირებული მისალ-

მებებით - დამთავრებული სასტიკი 

წინააღმდეგობებით და მცდარი 

სტერეოტიპებით. 

მოწინააღმდეგე მხარე ყურადღებას 

ამახვილებს, რომ მულტილინგვალიზმი 

ძირს უთხრის უნიკალური მონოლინგვური 

კულტურის არსებობას და ეს ფაქტი 

საგანგაშოა მისი არსებობისთვის. მხარ-

დამჭრები კი ხაზს უსვამენ მულტი-

ლინგვალიზმის, როგორც წამყვანი 

ფენომენის, როლს ეთნოსის კულტურული 

თვალსაწიერის გაზრდაში სხვა 

კულტურებთან კომუნიკაციით, რადგან ის 

„აგროვებს“ ასიმილირებულ და 

პოტენციურად მისაღებ ადამიანურ 

ფასეულობებს. 

ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედუ-

ლებების გათვალისწინებით, შეგვიძლია 

აღვნიშნოთ, რომ საერთო თანამედროვე 

ფასეულობების სამყაროში, ხალხში, 

რომელიც ეძებს გზას „გლობალური 

ჰუმანიზმის“ მისაღწევად, რომელიც იძლევა 

საშუალებას, შეიქმნას ჰუმანისტური 

საზოგადოება ეროვნული ვარიაციებით, 

სულ მცირე, გულუბრყვილობაა, იგრძნო 

ზიზღი მულტილინგვალიზმის როლის 

მიმართ სოციალური ჰეტეროგენულობის 

ფორმირებში და არ მიიჩნიო ის დადებით 

ფაქტორად ინტერკულტურულ ინტერ-

აქციაში. 

მულტილინგვალიზმი, როგორც სო-

ციალურ-კულტურული ფენომენი უპირის-

პირდება საგანმანათლებლო გამოწვევებს  - 

მოამზადოს ახალგაზრდები მულტიკულ-

ტურულ და მულტინაციონალურ გარემოში 

ცხოვრებისთვის. ის მოუწოდებს რომ 

შეიქმნას შესაძლებლობები განსხვავებული 

ნაციონალობების, რასის და რელიგიის  

მქონე ადამიანების კომუნიკაციისა და 

ურთიერთანამშრომლობისათვის. 

საერთაშორისო კომუნიკაციური 

ინტეგრაცია, ისევე, როგორც პლანეტარული 

მსოფლმხედველობის განვითარება, თავის 

თავზე იღებს მხედველობაში ჰქონდეს 

ეროვნული ტრადიციები განათლებაში, 

იმისათვის, რომ შეიქმნას პირობები 

ეთნოსის კულტურული იდენტობის 

შექმნისთვის, ასვეე პიროვნების 

განვითარებისთვის მრავალფეროვანი და 

კომპლექსური კულტურული გარემოს 

შექმნისთვის პიროვნების ფორმირე-

ბისათვის. 
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ასე რომ, თანამედროვე მულტი-

ლინგვური განათლების სოციალური 

ბუნება  არა მხოლოდ ენობრივი, მაგრამ, 

ასევე, ზოგადი სოციალური კომპეტენციის 

შექმნის საფუძველშია, ისევე როგორც 

შინაარ-სობრივი ინტერპრეტაციის ავთენ-

ტურობა [14]. ის ჭრის  ეთნიკური სტატუსის 

იერარქიის დანგრევის პრობლემას, მოაქვს 

კრიტიკული ინფორმაციის ამაღლება 

მსოფლიოში კომუნიკაციური შესაძლებლო-

ბების განვითარების გზით.  

უფრო მეტიც, ის ქმნის 

ეროვნულობის საფუძვლიანად გონივრულ 

პოზიციას თავისი კულტურისა და ენის 

მეშვეობით. ყველა ზემოაღნიშნული ფაქტი 

ეთნიკური ღირებულებების სოციალურ-

კულტურულ გავრცელებას აქცევს უფრო 

მყარს, დაცულსა და მოსახერხებელს. ის 

ხელს უწყობს ეროვნული კულტურის 

შეგნებულ დაცვას  მშობლიურ ენაზე 

მოსაუბრეთა მხრიდან და ქმნის 

კონკრეტული საზოგადოების სოციალურ-

კულტურულ გამოცდილებას. 

 

დასკვნა 

თუ მხედველობაში მივიღებთ 

გლობალიზაციის კულტურულ ასპექტებს, 

ცხადი გახდება, რომ ინფორმაციული 

პროცესის ვრცელი ხასიათი ქმნის 

კულტურულ გაცვლას და კულტურათა 

დიალოგს გარდაუვალად. შედეგად ვიღებთ 

საერთო უნივერსალურ კულტურას, 

რომელიც ადამიანური ბუნების 

სპეციფიკური ისტორიული, სოციალური 

და კულტურული, რელიგიური და 

სხვადახვა ადამიანურ და ეროვნულ 

გამოცდილებათა სინთეზს ახდენს. 

ყოველივე ზემოთქმულის გათვა-

ლისწინებით, უდავოა, რომ კულტურული 

მემკვიდრეობის, ისევე, როგორც სხვათა  

კულტურის ელემენტების ადეკვატური 

აღქმა დიალოგის გზით არის მთავარი გზა 

ცივილიზაციის განვითარებისა და  გლობა-

ლიზაციის ეპოქაში.  

ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, 

თუ რამდენ ენაში შეუძლია ადამიანს, 

მიაღწიოს გაწაფულობას - ჩვენ მხოლოდ ის 

ვიცით, რომ კაცობრიობის ისტორიაში, 

ყოველთვის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 

მშობლიური ენის გარდა, ბევრ სხვა უცხო 

ენაზეც საუბრობდნენ. მრავალფეროვნების 

საფუძველში არსებობს კულტურული 

კომპლექსურობის აღიარება ორივე, 

ინდივიდუალურ და ჯგუფურ დონეზე. 

გლობალიზაციის კონცეფცია და 

მულტილიგვალიზმი გულისხმობს, რომ 

მშობლიური ენა არ არის ის, რომელიც 

პირველადი გამოყენებისაა და 

ეთნიკურობასთანაა კავშირში, არამედ ის 

ენაა, რომელსაც პიროვნება უკეთ ფლობს და 

იყენებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

ასე რომ, მულტილინგვალიზმი, 

როგორც სოციალურ-კულტურული ფენო-

მენი ხდება მსოფლიოს ყოველდღიური 

რეალობა. კერძოდ, გამოვლინდა რომ: 

 მულტილინგვალიზმი არის ნამდვი-

ლი ლინგვოსოციალური ფაქტი, 

რომელიც მსოფლიოს მოსახლეობის 

უმრავლესობაში არსებობს და 

ზრდის ეკონომიკურ, მეცნიერულ, 

კულტურულ და პოლიტიკური 

ინტერესების ინტერაქციას; 

 მულტილინგვალიზმი ნიშნავს 

სოციალიზაციას. ის ეხმარება 
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ემპათიის და ტოლერანტობის 

გრძნობის ჩამოყალიბებას სოცია-

ლურ-კომუნიკაციური პროცესების 

მეშვეობით, რომელიც სპეციფიკუ-

რადაა ორგანიზებული და 

ხელშეწყობილი განათლების მიმართ  

ბილიგვუური მიდგომის შიგნით; 

 თავისი სოციალური ბუნებით, 

მულტილინგვალიზმის ფენომენი 

არათუ კარგავს კულტურულ 

იდენტობებს, არამედ ეხმარება მას 

გაძლიერებაში. ის ზრდის ეროვ-

ნული კულტურის მიღწევებისადმი 

ღირებულ დამოკიდებულებას, კულ-

ტურული სიმდიდრისა და პერ-

სონალური შესაძლებლობების გაზ-

რდით, ინტერკულტურულ დია-

ლოგში; 

 მულტილინგვური სოციალური 

იდენტობა არის აუცილებელი  

მდგომარეობა მულტიკულტურულ 

კონტექსტში, სოციალური კომპე-

ტენციის ადეკვატური დონის 

მიღწევისათვის, რაც ეხმარება კულ-

ტურული იდენტობის შენარჩუნებას 

და სოციალური მობილობის 

გაძლიერებას არსებულ კულტურულ 

გარემოში. მულტილინგვური ადაპ-

ტაცია ახალ სოციალურ-კულტუ-

რულ გარემოსთან საშუალებას 

გვაძლევს, გადავლახოთ კულტურუ-

ლი შოკი და მარგინალიზებული 

სოციალურ-კულტურული სტატუსი. 
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ქეთევან გოჩიტაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები უცხო ენის  

სწავლა/სწავლების პროცესში 

 

აბსტრაქტი 

 

ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს, თუ რა  როლს თამაშობს ელექტრონული საინფორმაციო 

საშუალებები მეორე/უცხო ენის შესწავლის პროცესში. ერთი მხრივ, თავად უცხო ენის 

სწავლების მიდგომების  შეცვლამ და, მეორე მხრივ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

განვითარებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ზოგადად სასწავლო პროცესის 

ფორმირებაზე. ამ მხრივ გამონაკლისი არც მეორე/უცხო ენის სწავლებაა.  თანამედროვე 

შემსწავლელებისათვის ელექტრონული აპლიკაციების გამოყენება მათი ყოველდღიური 

ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, ამდენად, სასწავლო კურსში მათი ინტეგრირება 

სასწავლო პროცესს კომფორტულად აქცევს.  

სტატია პრაქტიკული ხასიათისაა. მასში მოცემულია, თუ როგორ შეიძლება ამა თუ იმ 

ელექტრონული რესურსის გამოყენება კონკრეტული ენობრივი კომპეტენციების 

გასავითარებლად. გარდა არსებულ სამეცნიერო წყაროებში მოცემული ინფორმაციისა, 

კვლევაში გადმოცემულია ჩვენი პირადი გამოცდილება, რომელიც სწავლების პროცესში 

დაგროვდა. თითოეულ ელექტრონულ სასწავლო რესურსს ახლავს მოკლე მიმოხილვა, რა 

შემთხვევაში და როგორ შეიძლება მისი გამოყენება. 

 

საკვანძო სიტყვები:  მეორე/უცხო ენის სწავლება; ელექტრონული საშუალებები; სასწავლო პლატფორმები. 

 

 

შესავალი  

უკანასკნელი წლების განმავლობაში 

ჩემი პრაქტიკული მუშაობა და თეორიული 

კვლევები უკავშირდება, ერთი მხრივ, 

მეორე/უცხო ენის სწავლებას და, მეორე 

მხრივ, ელექტრონული განათლებისა და 

მულტიმედიასაშუალებების დანერგვას 

სწავლების პროცესში.  საკუთარმა პედა-

გოგიურმა პრაქტიკამ ნათლად დამანახა ის 

უპირატესობები, რომლებიც უცხო/მეორე 

ენის სწავლებაში ელექტრონული საშუ-

ალებების ინტეგრირებას ახლავს. ეს სტატია 
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არის არა იმდენად თეორიული კვლევა, 

არამედ პრაქტიკული შეთავაზებები, თუ 

რომელი პედაგოგიური ამოცანების 

მისაღწევად და როგორ უნდა ჩაერთოს 

ელექტრონული საშუალებები ენობრივი 

განათლების პროცესში. 

 

გამოყენებული მეთოდები 

სტატიაში გამოყენებულია აღწერითი 

მეთოდი უცხო ენის სწავლებაში არსებული 

თანამედროვე მეთოდებისა და კომპიუტე-

რული / ელექტრონული სასწავლო 

პლატფორმების გასაცნობად სტრუქტუ-

რულ, ფუნქციონალურ და ინტერქტიულ 

მეთოდებთან / მიდგომებთან კავშირში. 

გამოყენებულია პრაგმატული მიდგომა, 

კერძოდ, გამოყენებულია სხვადასხვა 

მკვლევრის მოსაზრებებისა და მიდგომების 

კომბინაცია საკუთარი მოსაზრების 

ფორმირების პროცესში.   

 

ელექტრონული საშუალებები და 

მეორე/უცხო ენის სწავლება 

უკანასკნელი ათწლეულების განმავ-

ლობაში კომპიუტერი და მასთან დაკავ-

შირებული ელექტრონული საშუალებები 

სულ უფრო მზარდ როლს თამაშობს 

საგანმანათლებლო პროცესის მიმდინარეო-

ბისას. „ციფრულმა რევოლუციამ“, ცხოვ-

რების თითქმის ყველა სფეროს მსგავსად, 

მნიშვნელოვნად შეცვალა სასწავლო 

გარემოს ლანდშაფტი. თუკი არც თუ ისე 

დიდი ხნის წინ პირისპირ (Face To Face) 

სწავლება უალტერნატივო სასწავლო 

გარემოდ მიიჩნეოდა (სადაც მედია იყო 

დაფა, ინფორმაციის ცალმხრივად გავრ-

ცელებისათვის მეტად მოსახერხებელი 

საშუალება, ხოლო მოგვიანებით ოვერჰედ-

პროექტორი, რომელიც, აგრეთვე, მეტად 

გამოსადეგი ინსტრუმენტია იმ გარემო-

სათვის, რომელშიც მასწავლებელი 

დომინანტური, წამყვანი ფიგურაა),  

ინფორმაციული და კომუნიკაციური 

ტექნოლოგიების შესაძლებლობების განვი-

თარების კვალდაკვალ,  მას გამოუჩნდდნენ 

კონკურენტები შერეული (Blanded) და 

ელექტრონული განათლების სახით. ახალი 

ტიპის სასწავლო გარემოს ფორმირება 

ბუნებრივად მოითხოვს ახალი საგან-

მანათლებლო მეთოდების დანერგვას, 

რომლებშიც ინტეგრირებულია ICT 

(ინფორმაციული და კომუნიკაციური) 

ტექნოლოგიები პედაგოგიური და 

საგანმანათლებლოს ამოცანების შესასრუ-

ლებლად. იგულისხმება საგანმანათლებლო  

მეთოდები, რომელთა დამკვიდრებისა და 

დანერგვისათვის კომპიუტერი გამოყენე-

ბულია,  როგორც შუამავალი  შემსწავ-

ლელსა და მასწავლებელს შორის. სწავლება 

და სწავლა ხდება   IT ტექნოლოგიებით. 

მულტიმედიური საშუალებები  და ინტერ-

ნეტი ხელმისაწვდომს ხდის  მომსახურებასა 

და რესურსებს, აადვილებს  გამოცდილების 

გაზიარებასა და ურთიერთთანამშრომ-

ლობას (სიერა; http://www.hltmag.co.uk/jun 

09/sart06.htm).  

მეორე/უცხო ენის სწავლა 

ხანგრძლივი და რთული პროცესია, 

რომელიც სტუდენტისაგან მოითხოვს 

მაღალ მოტივაციას, სურვილს, ნებას, 

ენერგიას, დროს და ა. შ.  კურიკულუმისა და 

კურსის ავტორთა, აგრეთვე საგნის 
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 პედაგოგთა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ამოცანას სასწავლო მიზნების შესაბამისი 

ინსტრუმენტების კურსში ჩართვა და 

იმპლიმენტაცია უნდა წარმოადგენდეს, 

რათა გაამრავალფეროვნოს, გაამდიდროს, 

გააადვილოს სწავლა-სწავლების პროცესი 

და, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, 

დაუახლოვოს ის სტუდენტებისათვის 

ბუნებრივ და მოხეხებულ გარემოს.  თუკი 

გავითვალისწინებთ, რომ თანამედროვე 

შემსწავლელთა აბსოლუტური უმრავლე-

სობა „ციფრული რევოლუციის“ შემდგომი 

თობის წარმომადგენელია, რომელთათვისაც 

ელექტრონული საშუალებები ყოველდღი-

ური ცხოვრების ნაწილია, ინფორმაციულ-

ტექნოლოგიური საშუალებებით კურსის 

გამდიდრების მნიშვნელობა სრულიად 

აშკარა ხდება, რადგან ეს მათთვის მეტად 

კომფორტული გარემოს შექმნის შესაძ-

ლებლობას იძლევა.  

მეორე/უცხო ენის სწავლა-

სწავლებაში  საუკუნეეების განმავლობაში 

მთარგმნელობით-გრამატიკული მეთოდის 

დომინირებისას (რომელიც, სხვათა შორის, 

ხშირად, კონსერვატული საგანმანათლებლო 

კულტურის ქვეყნებში, დღესაც წამყვან 

მეთოდს წარმოადგენს), არ და ვერ (მათი 

არარსებობის გამო) იყენებდნენ ელექ-

ტრონულ ტექნოლოგიებს. მოგვიანებით 

აუდიოლინგვალური მეთოდის გაჩენა 

ნამდვილ რევოლუციად იქცა ენის 

სწავლებაში და სწორედ აქ ჩაისახა 

პირველად ელექტრონული საშუალებების 

გამოყენება (მართლია, ცალმხრივად, 

მხოლოდ მოსმენის დონეზე) ენის სწავლის 

პროცესში. მოგვიანებით კი, ენის სწავლების 

კოგნიტური  და სოციოკოგნიტური მეთო-

დების განვითარებამ და აიტი-

ტექნოლოგიების ჩართვამ ენის სწავლების 

პროცესში შესაძლებელი გახადა, ელექ-

ტრონული საშუალებები ორმხრივი და ზოგ 

შემთხვევაში მრავალმხრივი ინტერაქციის 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი გამხდარიყო 

სტუდენტსა და მასწავლებელს, სტუდენტსა 

და კლასს, სტუდენტსა და სასწავლო 

მასალებს და ა. შ.  შორის. 

პირადად ჩვენი მიდგომა ელექ-

ტრონული საშუალებების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით შემდეგია: მათი გამოყენება 

სასწავლო პროცესში არ არის თვითმიზანი. 

ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

მნიშვნელოვანი პირობაა ენის კურსის 

წარმატებისათვის, თუმცა ის მაინც მედიაა, 

„დამხმარე საშუალებაა და, პირველ რიგში, 

კურსის შინაარსსა და მისი მიწოდების 

მეთოდოლოგიაზე უნდა გამახვილდეს 

ყურადღება“ (გოჩიტაშვილი; ლომინაძე; 

მანჯგალაძე, 2010, 127-132). Jeong-Bae Son-ი 

თავის სტატიაში „Online Tools for Language 

Teaching” გვთავაზობს კითხვარს, რომელიც 

დამყარებულია ცნობილ პრინციპზე 5W1H 

(who, when, where, what, why and how). ამ 

კითხვარის გამოყენება, ვფიქრობთ, დიდად 

დაეხმარება კურსის ავტორებსა და 

პედაგოგებს, რომლებიც ელექტრონული 

საშუალებების იმპლემენტაციას გეგმავენ.  

1) ვინ იყენებს? - შემსწავლელები? 

მასწავლებლები? სხვა მომხმა-

რებლები? 

2) როდის ვიყენებთ? _ გაკვეთი-

ლების დროს? როდესაც 

სტუდენტი მარტო მეცადინეობს? 
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შეხვედრების დროს? თავისუფალ 

დროს? 

3) სად ვიყენებთ? _ საკლასო 

გარემოში? ინდივიდუალურად 

შემსწავლელებისათვის არსებულ 

ოთახში? სახლში? გარეთ? 

4) რას ვაკეთებთ მათი საშუა-

ლებით? _ ვკითხულობთ? ვწერთ? 

ვუსმენთ? ვლაპარაკობთ? ვაკე-

თებთ კურსის მენეჯმენტს? 

ვამყარებთ კომუნიკაციას? ვიყე-

ნებთ კოლაბორაციისათვის? ვი-

ყენებთ სოციალურ ქსელებში? 

ვქმნით ვებსაიტებს? ვქმნით 

ვებსავარჯიშოებს? ვაწარმოებთ 

ვებძიებას? ვერთობით? 

5) რატომ ვიყენებთ? _ კურსის 

მართვისათვის? სხვებთან საუ-

რთიერთოდ? სხვებთან სათანა-

მშრომლოდ? ვირტუალური 

სამყაროს გასაცნობად? 

რესურსების გასაზიარებლად? 

ვებგვერდების შესაქმნელად? 

ვებსავარჯიშოების შესაქმნელად? 

ინფორმაციისა და რესურსების 

შესაგროვებლად? გასართობად? 

სწავლა-სწავლების პროცესის 

გასაიოლებლად? 

6) როგორ ვიყენებთ? როგორ 

მუშაობს? _ 

კონტექსტუალიზებით? 

სასწავლო სივრცეების შექმნით? 

სხვებთან კონტაქტით? სხვებთან 

მუშაობით? 

ონლაინსაზოგადოებების 

გაცნობით? ინფორმაციისა და 

რესურსების რესურსების გაც-

ვლით? ვებგვერდებისა და 

ვებსავარჯიშოების „გამოქვეყნე-

ბით“? სწავლებაზე და სწავლაზე 

ასახვით? ენის სასწავლო აქ-

ტივობების შექმნით? ონლაინ-

აქტივობების კურიკულუმში 

ასახვით? (იონგი, 2011) 

ზემოთ ჩამოთვლილ თითოეულ 

შეკითხვას, ვფიქრობთ, შესაძლოა ჰქონდეს 

ერთზე მეტი პასუხი იმ შეთავაზებებისაგან, 

რომლებიც ავტორს წარმოდგენილი აქვს. 

გარდა ამისა, ჩვენი აზრით, შესაძლოა 

ჩამონათვალი კიდევ უფრო განივრცოს. 

კერძოდ, ჩამონათვალში არ არის ასახული 

ელექტრონული საშუალებების მნიშვ-

ნელოვანი პოტენციალი შეფასების 

პროცესში (იგულისხმება როგორც 

განმავითრებელი, ისე საბოლოო შეფასება), 

მოტივირებისა და ფიდბეკის მიცემის, 

აგრეთვე კულტურული კომპეტენციის 

ათვისების თვალსაზრისით.  

ვფიქრობთ, გარდა ამისა, ზოგ 

შემთხვევაში მნიშვნელობას მოკლებული არ 

იქნებოდა, დაგვესვა აგრეთვე  შეკითხვა 

შემდეგი  სავარაუდო პასუხებით: 

7) რატომ არ ვიყენებთ? _ ელექ-

ტრონულ რესურსებზე წვდომის 

არარსებობის გამო? ელექტრონუ-

ლი რესურსების შესახებ ინფორ-

მაციის არარსებობის გამო? 

სამუშაოს მოსალოდნელი გარ-

თულების გამო? თქვენს 

საგანმანათლებლო კულტურას-

თან შეუთავსებლობის გამო? 
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 რათა გავერკვეთ, თუ რა უშლის 

ხელს ელექტრონული რესურსების სას-

წავლო პროცესში დანერგვას და როგორ 

უნდა გადავლახოთ ეს პრობლემები. 

 

ტრადიციული კურსებისა და 

ელექტრონული/აიტი ტექნოლოგიებით 

გამდიდრებული კურსების ურთიერთმი-

მართება 

კურსები, რომლებშიც ინტეგრირებულია 

კომუნიკაციურ-ტექნოლოგიური საშუალე-

ბები, არ ემიჯნება და უპირისპირდება 

ტრადიციულ საგანმანათლებლო გარემოს, 

პროცესს. პირიქით, ის საფუძვლად სწორედ 

ტრადიციულ საგანმანათლებლო პრაქტი-

კაში არსებულ პედაგოგიურ-მეთოდო-

ლოგიურ რეპერტუარს, სასწავლო 

მასალებსა და შეფასების ხერხებს იყენებს 

და, ამავე დროს, ცდილობს  შეავსოს 

ხარვეზები, რომლებიც ტრადიციულ  

საგანმანათლებლო პროცესს ახასიათებს. 

მაგალითად, არსებობს ენის ტექნოლო-

გიებზე/კომპიუტერზე/მულტიმედიაზე და-

ფუძნებული სწავლების რამდენიმე  

თვალსაჩინო „უპირატესობა.“  პირველ 

ყოვლისა, ეს არის შესაძლებლობა, ერთი 

კურსის ფარგლებში გაერთიანდეს ტექსტი, 

აუდიო, ვიზუალური მასალა, გრაფიკა და 

მოძრავი ელემენტები, როგორებიცაა 

ანიმაცია და ვიდეო. ანუ, ცოდნის გადაცემა, 

ტრადიციულ წერილობით ტექსტებსა და 

ზეპირმეტყველებასთან ერთად, ხდება 

მრავალფეროვანი საშუალებებით.  

 საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 

საგანმანათლებლო პროცესში მნიშვნე-

ლოვანია  როგორც ადამიანური რესურსები 

(კურსის ავტორი, მასწავლებელი, ტუტორი, 

ინსტრუქტორი, მენეჯერი, ერთი მხრივ, და, 

მეორე მხრივ,  მოსწავლე/სტუდენტი), ისე 

სასწავლო მასალები, მეთოდიკები, 

ტექნოლოგიები. სწორედ ამ კომპონენტების 

ერთიანობა იძლევა საბოლოოდ  ოპტი-

მალურ შედეგს, რომელიც გულისხმობს 

სტუდენტის/შემსწავლელის ინტერესების 

გათვალისწინებით  მის მიერვე დასახული 

მიზნის მიღწევას.   

ყოველ სასწავლო კურსს სწავლების 

თავისი სპეციფიკა აქვს აქვს, რაც, 

ბუნებრივია, მის ფორმატში უნდა ასახონ 

კურსის ავტორებმა, ხოლო კურსის 

მასწავლებელმა  _ სწავლების მეთოდებსა 

და ფორმებში. შევეცდებით, ჩამოვა-

ყალიბოთ უცხო/მეორე ენის შემსწავლელი 

კურსის შესაქმნელად (დიზაინისათვის) 

საჭირო ელექტრონული საშუალებების 

გამოყენების გზები, ხერხები და მეთოდები, 

რომლებიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს 

ეფექტური სასწავლო პროცესის დანერგვასა 

და წარმართვას. ამ თვალსაზრისით (ისევე, 

როგორც მთლიანობაში), უცხო ენის 

შემსწავლელი კურსი უნდა დაეყრდნოს 

ზოგადად  საგანმანათლებლო პროცესის 

დაგეგმვისა და ორგანიზებისას მიღებულ 

სტანდარტებს და შეივსოს იმ 

კომპეტენციებით, რომლებიც კონკრე-

ტულად არამშობლიური ენის 

სწავლებისასაა მნიშვნელოვანი (მაგალი-

თად, სოციოკულტურული კომპეტენცია, 

მულტიკულტურიზმი...). ელექტრონულ 

საშუალებებს მნიშვნელოვანი პოტენციალი 

აქვთ ამ თვალსაზისით. 
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ბუნებრივია, ელექტრონული / 

კომუნიკაციურ-ტექნოლოგიური საშუა-

ლებების კურსში ინტეგრირებას სჭირდება 

ინსტრუქციული დიზაინერისა და კურსის 

ავტორის მიერ გადაწყვეტილების მიღება, 

რათა განისაზღვროს, თუ რა ტიპის 

სასწავლო მასალასთან რომელი საშუალება 

და როგორი მოცულობით უნდა იყოს 

გამოყენებული. კონკრეტული ამოცანისდა 

მიხედვით, ენის კურსში  ინტეგრირებული 

უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად  

მრავალგვარი ინტერნეტმედია საშუალება: 

გრაფიკული დიზაინი და 3D მოდელები; 

აუდიოპროდუქცია (ტექსტები, ორიგი-

ნალური სიმღერების ტექსტები, რომლებიც 

ენის ათვისება/გამოყენებას უწყობს ხელს), 

ვიდეოპროდუქცია (ეფექტურია სამიზნე 

კულტურისა და არავერბალური 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების 

გასავითარებლად) და ა.შ.;  

 

ელექტრონული საშუალებები, რომლებიც 

გამოიყენება კურსის შინაარსის 

მხარდასაჭერად 

 

ენობრივი კომპეტენციების მოკლე 

მიმოხილვა 

 

1. კითხვა 

 კითხვა ერთ-ერთი სასაფუძვლო 

ენობრივი უნარია და, ამავე დროს, 

საფუძვლად ედება სხვა ენობრივი უნარების 

განვითარებასაც. ელექტრონულ ინსტრუ-

მენტებს შეუძლიათ, დაეხმარონ სტუ-

დენტებს კითხვის უნარის განვითარებაში. 

კითხვის უნარის გასავითარებლად  

ტექსტის შერჩევისას საჭიროა მაქსიმალური 

მრავალფეროვნების შეთავაზება. ზოგადად, 

ტექსტი უნდა ფარავდეს ყველა სამეტყველო 

სტილს. თუ კურსის ავტორი/პედაგოგი 

თვად ამზადებს ტექსტს რომელიმე 

სასწავლო პლატფორმაზე (MOODLE, 

Exelearning  და ა.შ.) ან ენის ელექტრონულ 

კურსს,  ამ ტიპის ტექსტების ლოგიკური და 

ვიზუალური სეგმენტირებაა მათვე უნდა 

მოახდინონ; 

ენის პრაქტიკოსმა მასწავლებლებმა 

და თეორეტიკოსებმა იციან, თუ რა 

პრობლემებს ქმნის სასწავლო მასალების 

ნაკლებობა, ერთი მხრივ, ერთფეროვნება, 

მეორე მხრივ, და, რაც ყველაზე მთავარია, 

არაავთენტურობა და  ხელოვნური ხასიათი. 

თანამედროვე ელექტრონული/დისტანცი-

ური  საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები 

იძლევა საშუალებას, რომ სტუდენტებს 

შევთავაზოთ საჭირო ინფორმაციის 

განუსაზღვრელი რაოდენობა (იგულისხმება 

სხვადასხვა ჟანრისა და სტილის ავთენტური  

ტექსტები, ლექსიკონები, შესასწავლ 

მასალასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

ინფორმაცია, ისევე, როგორც საგანგებოდ 

საგანმანათლებლო საჭიროებებისათვის 

შექმნილი ტექსტები; მივცეთ შემსწავ-

ლელებს რეკომენდაციები მასალასთან  

დაკავშირებით. ენის სწავლა/სწავლებისას 

ეფექტურად მიიჩნევა, აგრეთვე,  შემ-

სწავლელმა, მრავალი შესაძლებლობიდან, 

რომლებიც ერთ სასწავლო ამოცანას 

ემსახურება, თავად გააკეთოს არჩევანი 

(სამწუხაროდ, ეს შესაძლებლობა თითქმის 
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 არ არსებობს ტრადიციულ სასწავლო 

გარემოში). 

უცხო ენის კურსის შემქმნელები 

უნდა ეცადონ, რომ თავი აარიდონ  ერთ-

ერთ ყველაზე გავრცელებულ მეთო-

დოლოგიური შეცდომას: თუკი სასწავლო 

კურსის საწყის ეტაპზე საგანგებოდ 

სასწავლო მიზნებისათვის შექმნილი 

ტექსტებისა და აუდიო/ვიდეოჩანაწერების 

გამოყენება სრულიად გამართლებული და 

აუცილებელია, შემდეგ, სტუდენტის 

ენობრივ პროგრესთან ერთად, სასურველია 

გაიზარდოს ბუნებრივი, ავთენტური 

ტექსტების მიწოდება, რომლებიც ცოცხლად 

წარმოადგენს შესასწავლი ენის სპეციფიკას 

და სტუდენტს ამზადებს რეალური 

საკომუნიკაციო ქმედებეში მონაწილეო-

ბისათვის. ჩანაწერები შესაძლებელია 

მომზადდეს ტელეპროგრამებიდან, ყოფითი 

ცხოვრებიდან, რადიოპროგრამებიდან, 

სპექტაკლებიდან, ხოლო ტექსტები შეირჩეს 

ჟანრული და სტილური სხვაობების 

გათვალისწინებით).   

ტექსტებში ვგულისხმობთ ტექსტს 

ფართო გაგებით - ინსტრუქციის ენიდან 

დაწყებული - სასწავლო ტექსტის ჩათვლით. 

უნდა შეირჩეს მაქსიმალურად 

მრავალფეროვანი ტექსტები. კურსის 

ფარგლებში წარმოდგენილი უნდა იყოს  

როგორც მწიგნობრული სტილის, ისე 

სასაუბრო სტილით შექმნილი საკითხავი 

ტექსტები. 

ზემოთ ჩამოთვლილი საკმაოდ რთული 

ამოცანების შესასრულებლად  პედაგოგებს 

ელექტრონული რესურსების მრავალფე-

როვანი არჩევანი აქვთ. ქვემოთ 

წარმოვადგენთ იმ უმთავრეს საშუალებებს, 

რომელთა კურსებში ინტეგრირება ან 

გამოყენება ყველასთვის ხელმისაწვდომია. 

ზოგი მათგანი კონკრეტულად კითხვის 

უნარის გასავითარებლად არის მოხერ-

ხებული, ზოგი კი მრავალფუნქციური 

შეიძლება იყოს და მათ სტატიის სხვა 

პარაგრაფებშიც შევეხებით.  

 

2. წერა: 

წერა კომუნიკაციის ვიზუალური 

ფორმაა. ეს კომპლექსური პროცესი 

ავტორისაგან მოითხოვს ენის სხვადასხვა 

კომპონენტების ცოდნასა და გამოყენების 

უნარს. წერა ჩვენი ყოველდღიური 

ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და მას 

განსხვავებული კომუნიკაციური ამოცანების 

შესასრულებლად ვიყენებთ (საყიდლების 

სია, ჩანაწერები და მინაწერები; ესეები და 

რეფერატები; პოეტური ტექსტები; სიმ-

ღერების ტექსტები; პროზაული ნაწარ-

მოებები. ელექტრონული წერილი და 

შეტყობინებები;  სოციალურ მედიაში 

განთავ-სებული ტექსტები ფა გზავნილები; 

წერილები და მისალოცი ბარათები, 

ჟურნალები და ბლოგები). ის ერთ-ერთი 

ფუნდამენტური  ენობრივი უნარია.  

თანამედროვე სამყაროში წერის დროს 

სხვადასხვა მედიასაშუალება გამოიყენება: 

ასოები, კომპიუტერი, მობილური 

ტელეფონები, რაც წერის განსხვავებული 

სტილების ცოდნას მოითხოვს. ნაწერის 

შინაარსი, ანუ  იდეა, რომელსაც ავტორი 

გადასცემს აუდიტორიას, ხშირად 

განაპირობებს ავტორისავე არჩევანს, თუ 

რომელი „ჟანრი“, გამოხატვის რომელი 
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სტილი შეარჩიოს: სალექციო ჩანაწერი, 

ანგარიში, ლექსი, ნოველა... წერის დროს 

მნიშვნელოვანია სათანადო ლექსიკური 

რეპერტუარისა და ენობრივი რეგისტრის 

შერჩევა, რათა შეტყობინება სწორად იყოს 

გაგზავნილი და აღქმული ადრესატის მიერ, 

ენის პრაგმატული ასპექტების ცოდნა და 

მათი სწორად გამოყენების უნარი 

(იმპლიციტური გზავნილები, რომლებიც 

ტექსტმა მკითხველს უნდა გადასცეს; ამა 

თუ იმ საზოგადოებაში მიღებული 

კომუნიკაციური წესები (წერილის 

დასაწყისი;  ადრესატისადმი მიმართვის 

სწორად შერჩევა და ა.შ.). გასათ-

ვალისწინებელია ორთოგრაფიისა და 

პუნქტუაციის როლი წერილობითი ტექსტის 

შექმნისას. ყველა ამ ამოცანის წარმატებით 

დაძლევის შემთხვევაში შეიძლება 

ჩაითვალოს, რომ ადამიანი სრულყოფილ 

წერილობით კომუნიკაციას ამყარებს 

მეორე/უცხო ენაზეც. ელექტრონულ 

საშუალებებს კი რეალურად აქვთ 

მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომ 

შემსწავლელებს ამ ამოცანების გადაჭრაში 

დაეხმაროს. 

 

3. მოსმენა 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსმენას 

უმნიშვნელოვანესი (როგორც მნიშვნელო-

ბის, ისე დროის) თვალსაზრისით უჭირავს 

ვერბალურ კომუნიკაციაში, დიდი ხნის 

განმავლობაში მას არასათანადო ადგილი 

ეჭირა მეორე/უცხო ენის კურიკულუმებსა 

და კურსებში. მოსმენა მრავალგვარ 

სირთულესთან არის დაკავშირებული: 

გარდა აკადემიური ენისა (რაც ისწავლება, 

როგორც წესი სასწავლო გარემოში), 

მსმენელს უხდება სასაუბრო ენის გაგებაც, 

რომელიც ხშირად მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება ენის ფორმალური ნაირ-

სახეობისაგან. მოსმენილის გაგებას ხელს 

უშლის შემოკლებული და „შეცვლილი“ 

სიტყვები და გამოთქმები და, რაც მთავარია, 

ინფორმაციის გადაცემის განსხვავებული 

ტემპი და ხარისხი (ძალიან ჩქარი, ხმაური, 

რომელიც ისმის მოსმენის პროცესში და ა. 

შ.) 

 

4. ლაპარაკი 

პირველ რიგში, უნდა განვასხვავოთ 

ლაპარაკში ვარჯიში ორალური 

კომუნიკაციისაგან. პირველი მათგანი, 

ძირითადად, მიმდინარეობს მასწავლებლის 

ხელმძღვანელობით და მიმართულია 

შეცდომების აღმოფხვრაზე, ხოლო 

კომუნიკაციური აქტივობების მიზანი ენის 

თავისუფლად გამოყენების დაუფლებაა.  

ლაპარაკში ვარჯიში პედაგოგიური 

ამოცანების შესრულებას უწყობს ხელს, 

ხოლო ვერბალური კომუნიკაცია _ 

რეალური, ცხოვრებისეული ამოცანებისას. 

პირველ მათგანში ერთ ჯერზე ერთ კითხვას 

ერთი სწორი პასუხი მიემართება, 

კომუნიკაციის დროს კი პასუხების არჩევანი 

მრავალგვარი შეიძლება იყოს.  ლაპარაკის 

უნარის განვითარებას გულისხმობს, რომ 

სტუდენტს განვუვითაროთ კომუნიკაციური 

კომპეტენცია, რომელიც მას დაეხმარება, 

გაუმკლავდეს რეალურ საკომუნიკაციო 

ამოცანებს. ისეთი გავრცელებული 

პედაგოგიური პრაქტიკა, როგორიცაა 

დიალოგების ხმამაღალი კითხვა ან  ისეთი 
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 სავარჯიშოების ხმამაღლა გამოთქმა, 

როგორიცა, „მე მომწონს ეს ფილმი“, „შენ 

მოგწონს ეს ფილმი“, „მას მოსწონს ეს 

ფილმი“, თავის ადგილს იკავებენ ენის 

სწავლების ადრეულ ეტაპებზე, მაგრამ ვერ 

ფარავენ რეალურ საკომუნიკაციო 

ამოცანებს. ქვემოთ ჩვენ განვიხილავთ, 

როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ 

ელექტრონული რესურსები ამ ენობრივი 

უნარის გასავითარებლად. 

 

5. ლექსიკა 

ნაშრომში „ლინგვისტიკა და ენის 

სწავლება“ დევიდ ვიკინსი წერს: 

„გრამატიკის გარეშე ძალიან ცოტა რამის 

გადმოცემა (გამოხატვაა) შესაძლებელი, 

მაგრამ ლექსიკის გარეშე არაფრის 

გადმოცემა (გამოხატვა) არაა შესაძ-

ლებელი“  (ვილკინსი, 1972, 28). ენამ რომ 

თავისი უპირველესი ფუნქცია შეას-

რულოს, ანუ დამყარდეს კომუნიკაცია, 

საჭიროა სათანადო ლექსიკური მარაგის 

ფლობა და მისი სწორი გამოყენების 

უნარი. თუმცა, რასაკვირველია, 

ლექსიკური ერთეულის შესწავლა არ 

გულისხმობს მხოლოდ ერთი ენიდან 

მეორეზე მექანიკური თარგმანის 

ცოდნას/უნარს, რადგან ლექსიკა 

გაცილებით უფრო ღრმა შრეების 

შემცველია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით 

შეიძლება ჩანდეს. 

 ლექსიკის სწავლება არ გულისხმობს 

მხოლოდ მაღალი სიხშირით გამოყენებულ 

ან ნორმატიული ლექსიკის სწავლებას 

სასწავლო ტექსტებიდან შეთავაზებული 

კონტექსტის მიხედვით (სიტყვების 

აბსოლუტურ უმრავლესობას ხომ ერთზე 

მეტი მნიშვნელობა აქვს), არც მათი 

მხოლოდ მექნიკური დამახსოვრებაა 

გამოსავალი. ელექტრონული მედიასა-

შუალებები ბუნებრივად ქმნის გარემოს, 

სადაც შემსწავლელს  ბუნებრივად ბევრჯერ 

ხვდება ერთი და იგივე სიტყვა, მისი 

სინონიმები, ის მანიპულირებს ლექსიკური 

ერთეულებით როგორც რეცეფციულ, ისე 

რეპროდუქციულ აქტივობებში, აკეთებს 

ლაპარაკის, წერის, მოსმენისა და კითხვის 

კომბინაციას (ბლოგებში, კომენტარებში...). 

თანაც, ელექტრონული არხებით 

კომუნიკაციისას ეს ხდება სრულიად 

ბუნებრივ გარემოში, ძალდაუტანებლად, 

შემსწავლელის ინტერე-სების 

გათვალისწინებით, ლექსიკის 

გასავითარებლად ელექტრონული ინსტრუ-

მენტების გამოყენება შესაძლებელია 

როგორც სასწავლო კურსის მიმდი-

ნარეობისას, ისე თვითშემსწავლელის 

მხრიდან ინდივიდუალურად.  

 

 

6. გრამატიკა  

გრამატიკის სწავლება მეორე/უცხო 

ენის პროცესში სცდება ტრადიციულ 

ჩარჩოს, რომელიც გრამატიას მოიაზრებს, 

როგორც ტრადიციულად დამკვიდრებულ 

მიდგომას, რომლის მიხედვითაც  ის 

სწავლობს როგორ უკავშირდებიან სიტყვები 

და მათი კომპონენტები ერთმანეთს და 

ქმნიან წინადადებას;  წესები, რომელთა 

მიხედვითაც სიტყვები ერთმანეთს 

უკავშირდება და წარმოიქმნება ან 

ლინგვისტიკის ერთ-ერთი დარგი, 
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რომელიც სწავლობს სინტაქსსა  და 

მორფოლოგიას (სემანტიკასაც).   გრამა-

ტიკის სწავლება მეორე/უცხო ენის 

კონტექსტში ნიშნავს, რომ სტუდენტმა უნდა 

შეძლოს სტუდენტს დაეხმაროს კომუ-

ნიკაციური ამოცანების შესრულებაში, 

ენობრივი რეგისტრის სწორად შერჩევაში,  

სამეტყველო ამოცანის შესაბამისი სტილის 

გამოყენებაში, მიზნის შესაბამისი ენობრივი 

რეპერტუარის სწორად შერჩევასა და 

რეალიზაციაში (დარწმუნება, ხაზგასმა, 

უარყოფა) და ა. შ. 

ბუნებრივია, მხოლოდ კურსის 

ფარგლებში და სახელმძღვანელოში 

წარმოდგენილი მასალებით ამ ამოცანების 

გადაჭრა თითქმის შეუძლებელია, კიდევ 

ერთხელ გავიმეორებთ, რომ კურსის ან 

თვითშესწავლის ფარგლებში გამოყენებულ 

ელექტრონულ კომუნიკაციურ საშუალებებს 

აქვთ მნიშვნელოვანი პოტენციალი.  

 

7. კულტურა 

საყოველთაოდ ცნობილი ჭეშმარი-

ტებაა, რომ ენის სწავლა კულტურის 

სწავლაცაა. ამ პროცესში უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს იმ კულტურულ 

მემკვიდრეობას, რომლის მფლობელიცაა 

ენის შემსწავლელი, რადგან მის საკუთარ 

კულტურულ ნორმებსა და წარმოდგენებს, 

კლიშეებსა და სტერეოტიპებს შეხვედრა  

უხდება სრულიად ახალ კულტურულ 

სივრცესთან, რაც, ზოგ შემთხვევაში,  იწვევს 

ამ რწმენა-წარმოდგენებისა და კულტუ-

რული ფასეულობების დამთხვევას, ხოლო, 

ზოგ შემთხვევაში ეს ფასეულობები 

სრულიად განსხვავებულია. რადგან 

კულტურა არა მხოლოდ კარნახობს ვინ ვის 

ესაუბრება, რის შესახებ, როგორ უნდა 

წარიმართოს კომუნიკაცია, ის, აგრეთვე, 

ეხმარება განისაზღვროს, როგორ უნდა 

მოხდეს შეტყობინების დეკოდირება, 

მნიშვნელობის განსაზღვრა, რომელიც ამ 

შეტყობინებას აქვს და პირობები და 

გარემოებები, რომლებშიც სხვადასხვა 

შეტყობინება შეიძლება გაიგზავნოს ან არ 

შეიძლება, აღინიშნოს, მოხდეს მისი 

ინტერპრეტირება. კულტურა კომუნიკაციის 

საფუძველია (სამოვარი; პოტერი; ჯეინი; 

1981, 5). სპეციალისტები გამოყოფენ 

კულტურის 2 ტიპს, რომლებიც ენის 

სწავლების პროცესშიც განსაკუთრებულად 

ფასეულია: 1. ეს არის კულტურა, რომელიც 

მოიაზრებს ყველაფერს, რაც ადამიანის 

ცხოვრებას უკავშირდება, ეს არის რწმენა-

წარმოდგენები, ქცევის ნორმები, ღირე-

ბულებები და 2. “დიდი/მაღალი” 

კულტურა, რომელიც ქვეყნის მუსიკას, 

ლიტერატურასა და ხელოვნებას მოიაზრებს 

(აბისარმა)  . მეორე/უცხო ენის მასწავ-

ლებლებისა და კურიკულუმის ავტო-

რებისათვის მნიშვნელოვანია იმის გააზ-

რება, რომ ენისა და ყოველდღიური 

ცხოვრების ელემენტების ცოდნა 

აუცილებელი პირობაა “დიდი/მაღალი” 

კულტურის გასააზრებლად, რადგან 

ლიტერატურა და, ზოგადად, ხელოვნება, 

ემყარება და შეიცავს, ერთი მხრივ, 

უნივერსალურ, ზოგადსაკაცობრიო ცოდნა-

სა და კულტურულ ფასეულობებს, ხოლო, 

მეორე მხრივ, ეთნიკურ, ლოკალურ 

ღირებულებებსა და გამოცდილებას.  
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 ტრადიციულად, მეორე/უცხო ენის 

კურიკულუმებში ასახულია „დიდი 

კულტურის“ ელემენტები, ხოლო მეორე 

მათგანი (განსაკუთრებით, სამწუხაროდ,  

ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში)  

თითქმის მთლიანად უგულებელყოფილია. 

ამდენად, მეორე/უცხო ენის კურსისა და 

კურიკულუმების ავტორებმა უნდა 

გაითვალისწინონ, რომ სტუდენტს 

ბალანსირებულად მიაწოდონ ინფორმაცია 

ორივე ტიპის (როგორც მაღალი, ისე 

ყოველდღიური) კულტურის შესახებ და 

სწორად შერჩეული სასწავლო აქტივობებისა 

და მასალის მიწოდებით დაეხმარონ მათ, 

სწორად გაიაზრონ სამიზნე კულტურის 

ფასეულობები და გაუჩნდეთ შემწყ-

ნარებლობის, დაფასების, აღიარების განცდა 

მათთვის უცხო კულტურისადმი იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუკი ეს უკანასკნელი 

მისი მშობლიური კულტურისაგან 

რადიკალურად განსხვავდება.  

კულტურული კომპონენტის სწავ-

ლების ასახვა კურსში (კულტურა, როგორც 

ენის „მეხუთე ასპექტი (უნარი)“ სხვა 

ენობრივი უნარებისაგან განუყოფლად არის 

მიჩნეული, თუმცა მის განვითარებას 

განსხვავებული აქტივობები სჭირდება და 

ელექტრონული და ტექნოლოგიური 

საშუალებები მათი განვითარების 

შესანიშნავ შესაძლებლობას იძლევა, 

განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც 

შესასწავლი ენა არ არის ფართოდ 

გავრცელებულ ენეთა შორის, რომლებზეც 

საკმარისი რაოდენობის სასწავლო მასალა 

არსებობს; 

 

8. ენის პრაგმატული ასპექტები 

მეორე/უცხო ენის პრაგმატული 

ასპექტების სწავლებას მეორე/უცხო ენის 

სწავლების პროცესში სრულიად 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, 

თუმცა ბევრ საგანმანათლებლო გარემოში 

მისი სწავლება აბსოლუტურად იგნო-

რირებულია. ადვილი შესაძლებელია, რომ 

ენის შემსწავლელმა კარგად იცოდეს 

ლექსიკაცა და გრამატიკაც, მაგრამ საუბრის 

მომენტში დაბრკოლებები ჰქონდეს, ვერ 

არჩევდეს შესაფერის გამონათქვამს და ა. შ. 

მაგალითად, ისეთი მარტივი სიტყვა, 

როგორიცაა „ვაი“, სხვადასხვა ინტონაციითა 

და სხვადასხვა პრაგმატულ გარემოში 

წარმოთმული შეიძლება ნიშნავდეს შიშს, 

გაკვირვებას ან სიხარულს. მეორე/უცხო 

ენის შემთხვევაში გრამატიკულ კომპე-

ტენციის განვითარებას სრულიად 

განსაკუთრებული როლი აქვს, ფაქტობ-

რიად, ცოდნა, რომელსაც კურსის 

განმავლობაში იძენს შემსწავლელი, 

რამდენად წარმატებით რეალიზდება, 

სწორედ ამ უნარზეა დიდწილად 

დამოკიდებული. პრაქტიკულად, პრაგმა-

ტული კომპეტენცია არის უნარი, გაიაზრო, 

ჩამოაყალიბო და გადასცე შინაარსი 

(სათქმელი) იმგვარად, რომ ერთდროულად 

იყოს ზუსტიც და შესაფერისიც იმ 

სოციალური და კულტურული 

გარემოსთვის, რომელშიც კომუნიკაცია 

მიმდინარეობს. ვინაიდან კომპეტენცია, 

ზოგადად, ვითრდება და არ ისწავლება, ეს 

არის პროცესი, რომელიც მოითხოს 

მტრავალფეროვან კომუნიკაციას, განსხ-

ვავებულ საკომუნიკაციო სიტუაციებში 
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მონაწილეობას, რაც ტრადიციულ სასწავლო 

გარემოსა და რესურსების გამოყენებით, 

რეალურად შეუძლებელია. თუკი უფრო 

ფართოდ გავრცელებული ენებისა და 

დონორი კულტურების შემთხვევაში ამ 

ამოცანის შესრულება შედარებით იოლია, 

პატარა ენების შემთხვევაში შანსი  თითქმის 

მინიმალურია. სწორედ ასეთ შემთხვევებში 

შეუცვლელია ელექტრონული და ინფორ-

მაციული ტექნოლოგიები, რომლებიც 

განსხვავებულ საკომუნიკაციო სიტუაციებსა 

და ამოცანებში მონაწილეობას სთავაზობს 

მსურველს.   

 

სასწავლო პლატფორმები და 

ელექტრონული რესურსები  და მათი 

ინტეგრირება მეორე/უცხო ენის სასწავლო 

კურსებში 

ჩვენი სტატიის შემდეგ ნაწილში 

წარმოვადგენთ, თუ რომელი ელექტრო-

ნული საინფორმაციო-ტექნოლოგიური სა-

შუალებები რა დანიშნულებით შეიძლება 

იყოს გამოყენებული მეორე/უცხო ენის 

შესწავლის პროცესში.  

 

1. სასწავლო პლატფორმები: Blackboard 

(http://www.blackboard.com/);  Drupal (http: 

//drupal.org/ Sakai http://sakaiproject.org/ 

Joomla http://www.joomla.org/ და Moodle 

http://moodle.org/ - უფასო ღია რესურ-

სებია, რომელთაგან Moodle განსა-

კუთრებული პოპულარობით სარგებლოს 

მოხმარების სიმარტივისა და მოხერ-

ხებულობის გამო, რომელზეც შეიძლება, 

ერთი მხრივ, სასწავლო მასალის განთავსება 

და, აგრეთვე, ყველა იმ ოპერაციის 

შესრულება (ვიზუალიზაცია, ტესტირება, 

საჭირო ლინკებზე ბმულების გაკეთება, 

აუდირება, ვიდეოლინკების ან ჩანაწერების 

ინტეგრირება, რომლებიც მასალის 

ათვისებას უწყობს ხელს. ეხმარება 

შემსწავლებლებს განივითარონ ენობრივი 

უნარები მრავალგვარი სავარჯიშოსა და 

ტესტირების სისტემების შექმნით. 

ინტეგრირებულია კურსის მართვისა 

(მენეჯერული) და პედაგოგიური 

ამოცანების გადასაჭრელად. 

მეორე/უცხო ენის შემსწავლელ 

კურსებში შესაძლებელია ამ პლატფორმების 

გამოყენება დავალებების მისაცემად და 

შესაფასებლად, შეიძლება როგორც მთელი 

კურსის სრულყოფილად წარმართვა 

პლატფორმაზე, ისე მხოლოდ მისი 

გარკვეული კომპონენტების გამოყენება იმ 

შემთხვევებში, როდესაც არსებული 

სასწავლო მასალები ვერ ფარავს სასწავლო 

საჭიროებებს ან არასაკმარისია, 

ერთფეროვანია და ა. შ.  

 

2. კომუნიკაციურ არხებს მიეკუთვნება: 

Gmail (http://mail.google.com/), Skype 

(http://www.skype.com), TokBox (http://www. 

tokbox.com/), Windows Live Messenger 

(http://explore.live.com/windows-live-messen-

ger), Yahoo! Messenger (http://messenger. 

yahoo.com/), Jabberwacky (http://www. 

jabberwacky.com/), Verbot (http://www. 

verbots.com/), MyBB (http://www.mybboard. 

net/), phpBB http://www.phpbb.com/, Tangler( 

http://www.tangler.com/) and Voxopop 

(http://voxopop.com/).  

 

http://www.blackboard.com/
http://drupal.org/
http://drupal.org/
http://sakaiproject.org/
http://www.joomla.org/
http://moodle.org/
http://mail.google.com/
http://www.skype.com)/
http://www.tokbox.com/
http://www.tokbox.com/
http://explore.live.com/windows-live-messen-ger
http://explore.live.com/windows-live-messen-ger
http://www.phpbb.com/
http://www.tangler.com/
http://voxopop.com/
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 ელექტრონული წერილი.  როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, ელექტრონული კომუნიკაცია 

თანამედროვე კომუნიკაციის უმნიშვნე-

ლოვანესი ნაწილია. ელექტრონული 

წერილი განსაკუთრებით ეფექტურია, 

როდესაც პერსონალური უკუკავშირის 

გაგზავნა გვინდა.   „ამავე დროს, კურსის 

მასწავლებელმა უნდა გამოიყენოს შანსი 

სტუდენტის კითხვისა და ლექსიკის 

გასაუმჯობესებლად. მასწავლებლის პასუ-

ხისმგებლობაა სწორი ენობრივი 

გზავნილისა და ტექსტის  შერჩევა და 

გაგზავნა თავისი სტუდენტებისათვის. ენის 

შესწავლის საწყის ეტაპზე ეს შეიძლება 

მოკლე ინფორმაცია იყოს, თანდათანობით 

შესაძლებელია შეტყობინების („მესიჯის“) 

გართულება. ელექტრონული წერილი 

ასინქრონული ელექტრონული კომუნი-

კაციის საშუალებაა, რომელსაც „ყველა 

ინტერნეტაპლიკაციის დედასაც უწოდებენ 

(ვარშაუერი, 1995, 7-26). 

ელექტრონული წერილი, სხვა 

ციფრული და ინფორმაციული ტექნო-

ლოგიური პროდუქტების მსგავსად, 

შეიძლება გახდეს მედიუმი სამიზნე ენასთან 

შეტყობინების შექმნისა და გაგზავნის 

ჩათვლით თანაჯგუფელებთან ან მთელ 

მსოფლიოში (ოქსფორდი, 1990, 79)  

გრამატიკის, წერის, კითხვის, 

ლექსიკური ერთეულების სწავლების 

გარდა, იმეილი შესანიშნავი საშუალებაა, 

სტუდენტს ასწავლო ენობრივი ეტიკეტი 

(რეგისტრი): მისალმება, წარდგენა; მიმართა, 

დამშვიდობება სხვადასხვა ასაკობრივი, 

სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებთან, 

კულტურულ ჯგუფებთან , რაც ეფექტური 

კომუნიკაციის საფუძელია. ამავე დროს, 

იმეილის გაზავნა ადამიანის ყოველდღიური 

ცხოვრების ნაწილია და პრაქტიკულადაც 

გამოადგებათ სტუდენტებს.  

მასწავლებელმა სწორად უნდა შეარჩიოს 

გზავნილი და ტექსტი.  

1. ენის შესწავლის დასაწყის ეტაპზე ეს 

შეიძლება იყოს მოკლე შეტყობინება 

გაკვეთილების, შეხვედრების, 

ცხრილის (სიტყვების უმრალესობის 

გადმოცემა შესაძლებელია 

ციფრებით, ნაცნობია ან ადვილი 

მისახვედრია სტუდენტისათვის), 

საერთაშორისო სიტყვები (პრეზენ-

ტაცია, ტრენინგი) ნაბიჯ-ნაბიჯ 

შესაძლებელია შეტყობინების ენის 

გართულება. 

2. ფიბდეკი აუცილებელია. ნებისმიერი 

შეკითხვა, რეაქცია მოითხოვს 

ადეკვატურ ფიდბეკს. (ზოგჯერ 

შემსწავლელის ენის ან თქვენი და 

სტუდენტის საერთო ენის გამოყენება 

(შერეული შესასწავლ ენასთან) 

შეიძლება სასურველი იყოს.  

3. იფიქრეთ, რას შეუსწორებთ 

სტუდენტებს. არ არის გამო-

რიცხული, რომ ყოველწუთიერმა 

შესწორებებმა სტუდენტის მოტი-

ვაცია დაადაბლოს, თუმცა მათი 

იგნორირებაც არ შეიძლება. ნების-

მიერ შემთხვევაში შესწორებები 

გაუკეთეთ პერსონალურად. საჯა-

როდ მხოლოდ მათი შექება 

შეიძლება. 

4. გამოიყენეთ (მაგრამ არ გადა-

აჭარბოთ) სიმბოლოები. ჩართეთ 
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ისინი ტექსტში. ისინი საერ-

თაშორისოა და გარკეული „მო-

კარნახის“ ფუნქცია შეიძლება 

შეასრულონ სტუდენტებისათვის. ეს 

კი ნამდვილად მამოტივირებელია 

(გოჩიტაშვილი, 2012,365) 

სასწავლო მიზნების შესასრულებლად 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ინსტრუმენტის 

გამოყენებაა შესაძლებელი, თუმცა Skype, 

რომელიც ყველასათვის ნაცნობი და 

ხელმისაწვდომი საკომუნიკაციო არხია, 

მთლიანად ფარავს ყველა იმ საჭიროებას, 

რომელიც ამ ტიპის ინსტრუმენტებს 

შეუძლიათ. მასწავლებლის ფუნქციაა, 

„ჩათის სესიები“, რომლებიც კურსის 

ფარგლებში მიმდინარეობს, რამდენადაც 

შესაძლებელია, დეტალურად დაგეგმოს და 

შეეცადოს, პროცესი მართოს ისე, რომ 

სასწავლო საჭიროებებს არ ასცდეს. აქ 

იგულისხმება: წინასწარ განსაზღვროს, რა 

ხერხით შეცვლის არასასურველ კომუ-

ნიკაციას; სად არის მისი ჩარევა 

მიზანშეწონილი; როგორ წაახალისებს 

სტუდენტთა საუბრებს; ჩათის სესია იქნება 

ინდივიდუალური თუ ჯგუფური, აუდიო 

გამოსახულების თანხლებით (ჟესტებისა და 

მიმიკის, ინტონაციის სწავლების მიზნით)  

და ა.შ. 

მასწავლებლის მუშაობა გაცილებით 

ეფექტურია, როდესაც ის:  

 მოსწავლეებს განუმარტავს თა-

ვის როლს; ნიშნავს დროს 

(შესაძლებელია, სტუდენტებთან 

შეთანხმებით); განსაზღვრავს 

საუბრების თემებს.  

 განსზღვრავს სტუდენტების 

როლსა და მოვალეობებს ჩათის 

პროცესში; 

 ვინაიდან ჩათი სასწავლო 

პროცესის ნაწილია, ისიც, 

როგორც ნებისმიერი სასწავლო 

აქტივობა, უნდა შეფასდეს 

მასწავლებლის მიერ (მასწავ-

ლებელი სთხოვს სტუდენტებს 

ჩათის შეჯამება-რეზიუმირებას; 

ითვლის გამოყენებული სიტყვე-

ბის რაოდენობას (წერილობითი 

შეტყობინების შემთხვევაში); 

აანალიზებს შეცდომებს; 

 კომუნიკაციის გარდა, მასწავ-

ლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, 

წერილობითი ფორმით წარმო-

ადგინონ ანგარიში (სად 

წარიმართა კომუნიკაცია;  ვის-

თან; რამდენი ადამიანი 

მონაწილეობდა; რა იყო გან-

ხილვის საგანი; რა დასკვნა 

გამოიტანა; როგორია მონაწილის 

დამოკიდებულება და ა. შ. 

(გოჩიტაშვილი, 2012, 366)  

კომუნიკაციური არხები შეიძლება გამოვი-

ყენოთ შესასწავლი ენის მატარებელთან 

ურთიერთობის, ინდივიდუალურ და  

ჯგუფურ მეცადინეობაში მონაწილეობის 

მისაღებად. მასწავლებლის მიერ მართული 

ჩათის სესიების გარდა, არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია ბუნებრივი, დაუგეგმავი 

ჩათის პროცესი, რომელსაც ენის 

სწავლებლის პროცესში არანაკლები 

საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს, ვიდრე 

დაგეგმილს.  
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 ვფიქრობთ, სტუდენტებისათვის 

სწავლის პროცესში არამშობლიურ ენაზე 

საუბრის ამგვარი ფორმები (წერილი, ჩათი, 

კომენტარები და პოსტები, რომლებზეც 

ქვემოთ ვისაუბრებთ) შეიძლება უფრო 

კომფორტული იყოს, ვიდრე პირისპირ 

საუბარი, რადგან კომპიუტერულ კომუ-

ნიკაციაში გამოყენებული ენა ლექსიკურად 

უფრო მდიდარი, გრამატიკულად უფრო 

სრულყოფილია,  ვიდრე ეს პირისპირ 

საუბრისას ხდება. ამის მიზეზი კი ის არის, 

რომ სტუდენტს აქვს ტექსტის აკრეფისა და 

ორგანიზების დრო, შეცდომების 

გასწორების შესაძლებლობა, ლექსიკონების 

გამოყენების საშუალება, რაც ზეპირ-

მეტყველებაში შეუძლებელია და ენის 

შემსწავლელი ზოგჯერ საერთოდ 

პარალიზებული რჩება იმის გამო, რომ 

ერიდება მოსალოდნელი შეცდომებისა და 

უზუსტობების. 

  

3. სოციალური ქსელები  

ზოგადად, განათლებაში და, მათ 

შორის, მეორე/უცხო ენის სწავლებაში 

სოციალური ქსელების, როგორებიც არის, 

მაგალითად,  Facebook  და Twitter, ბოლო 

წლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ინოვაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ მათი 

პირდაპირი მიზანი უცხო ენის სწავლება არ 

არის, მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა 

შეუძლიათ ენის შემსწავლელთთვის. 

ქსელების სწავლების პროცესში  

ჩართვასთან დაკავშირებით პრაქტიკოს 

მასწავლებელთა არსებობს აზრთა სხვა-

დასხვაობა - რამდენად სასარგებლო შეიძ-

ლება იყოს უცხო ენის სწავლება/შესწავლა, 

ან პირიქით, რა არის ამ ქსელების ენის 

შესწავლის პროცესში ინტეგრირების 

უარყოფითი მხარეები. ამ ტიპის საიტების 

პირველადი ფუნქცია სოციალურია: 

საზოგადოება იყენებს ამ საიტებს 

მეგობრებსა და ნაცნობებთან ურთი-

ერთკავშირის გასაფართოებლად. ასეთ 

ვითარებაში კი ბუნებრივად და 

ერთდროულად ხდება ენის შესწავლაც და 

ურთიერთობაც.  უკვე ცნობილია რომ, უცხო 

ენის შესწავლის საუკეთესო ხერხი ენის 

მატარებელ ადამიანებსა და ბუნებრივ 

ტექსტებთან  ურთიერთობა. ეს საიტები კი 

ენის შემსწავლელს ერთ საერთო ენაზე 

ურთიერთობის, მისთვის საინტერესო 

თემებისა და ინფორმაციის მიღების 

შესაძლებლობას სთავაზობენ. 

    სოციალური ქსელები არანაკლებ როლს 

თამაშობენ თვითშესწავლაში. Facebook  და 

Twitter ხელს უწყობს მომხმარებელს 

ყოველდღიურ სოციალურ ყოფაში 

მოახდინოს ენაზე მუშაობის ინტეგრირება 

ისე რომ, ეს პროცესი არ იყოს ენის 

სწავლებაზე პირდაპირ მიმართული, 

არამედ ენის შესწავლა მოხდეს ამა თუ იმ 

ენის მატარებელთან ურთიერთობისა და 

თანამშრომლობის გზით. სოციალური 

ქსელები მომხმარებელს სთავაზობენ ენის 

შესწავლის უნიკალურ შესაძლებლობას 

ბუნებრივი ურთიერთობების ფონზე და არა 

ხელოვნურად შექმნილ ენობრივ გარემოში, 

აუდიტორიაში ყოფნისა და სახელ-

მძღვანელოების კითხვის ნაცვლად იმ 

ბუნებრივ ვირტუალურ ენობრივ გარემოში, 

რომელსაც თვითონ ქსელის მომხმარებელი 

ქმნის. 
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საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

სოციალური ქსელების ვირტუ-

ალური ენობრივი გარემოს უპირატესობა 

მის მოქნილობაშია. ენის შემსწავლელს 

შეუძლია შესასწავლი ენის მისთვის 

საინტერესო და კომფორტული გარემოს 

შექმნა. იგი თვითონ ირჩევს „სწავლების“ 

მასალასა და პარტნიორებს ურთიერთო-

ბისათვის თავისი ინტერესებისა და 

ენობრივი შესაძლებლობების გათვალისწი-

ნებით. რამდენადაც, ზოგადად, ინტერ-

ნეტურთიერთობებისათვის დამახასიათე-

ბელია მომხმარებლის თავისუფალი 

არჩევანი: ის თვითონ აკეთებს არჩევანს, თუ  

ვისთან იურთიერთოს, რომელ ჯგუფში 

გაერთიანდეს; რა კითხვები დასვას და რა 

ენობრივი საშუალებები შეარჩიოს; რა 

წაიკითხოს, რა ბლოგი დაიმატოს. იგი ასევე 

თვითონ ირჩევს მისთვის  სასურველი 

ინფორმაციის საჭირო მოცულობას უცხო 

ენაზე; ვერბალური შეტყობინებების ავტორი 

მრავალი ადამიანია განსხვავებული 

ენობრივი რეპერტუარითა და კომ-

პეტენციით. ბუნებრივია, ყველა ზემოთ 

ჩამოთვლილი აქტივობა ენის დაუფლების 

რეალურ გარემოს ქმნის და უზრუნველყოფს 

მასალის ათვისების კომფორტულ, 

მოსახერხებელ პირობებს. 

მასწავლებელმა სოციალური 

ქსელები კარგად შეიძლება გამოიყენოს 

საკუთრი პედაგოგიური ამოცანების 

შესასრულებლად. პირველ რიგში, ამისთვის 

საჭიროა გონივრულად „მართოს“ 

სოციალურ ქსელებში ურთიერთობის 

პროცესი: ერთი მხრივ, გადასცეს ცოდნა, 

რომელიც არ ხერხდება საკლასო გარემოში 

(მიზეზი შეიძლება იყოს დროის სიმცირე; არ 

იყოს ასახული სასწავლო პროგრამაში; 

მასალის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

მასალის აკადემიურ გარემოში შეთავაზება 

არ იყოს ბოლომდე გამართლებული) და ა. შ.  

პედაგოგს შეუძლია, შექმნას შესასწავლი 

ენის „ბუნებრივი“ გარემო თავისი 

სტუდენტებისათვის - თავის კედელზე 

განათავსოს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია 

და აქტივობები. ენის შემსწავლელს კი 

ნებისმიერ დროს შეუძლია დაუსვას 

შეკითხვა  მასწავლებელს (ისევე, როგორც 

სხვა ნებისმიერ პირს, რომლისგანაც პასუხს 

მოელის), ამ უკანასკნელს კი პასუხის გაცემა 

თავისთვის მოსახერხებელ დროს შეუძლია. 

ონლაინურთიერთობა არ არის მოქცეული 

დროისა და გეოგრაფიულ ჩარჩოებში. 

სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა, 

ჩამოაყალიბოს პასუხი, გაანალიზოს, 

კორექტირება გაუკეთოს საკუთარი აზრს, 

ისარგებლოს ლექსიკონით, რათა თავიდან 

აიცილოს გრამატიკული შეცდომები; 

დააკვირდეს სხვების ენას  და ა. შ.    

სოციალური ქსელები, ბლოგებთან 

და ვიკისთან ერთად, მნიშვნელოვან 

რესურსს წარმოადგენს მეორე/უცხო ენის 

თვითშესწავლის პროცესშიც. ხელმი-

საწვდომი და ფართოდ გავრცელებული 

სოციალური ქსელებია: Facebook http:// 

www.facebook.com/; MySpace http://www. 

myspace.com/, LinkedIn http://www.linkedin. 

com/, Twitter http://twitter.com/, and 

Livemocha 

 

4. ბლოგები და ვიკი  

ბლოგი წარმოადგენს ვებსაიტს, 

რომელშიც ინფორმაცია წარმოდგენილია 

http://twitter.com/
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 ქრონოლოგიური მიმდევრობით. როგორც 

წესი, ახლავს კომენტარები. ფაქტობრივად, 

ეს „ფართო მოხმარების პირადი 

ჩანაწერებია“, რომელშიც ბლოგერი ამა თუ 

იმ საკითხის შესახებ საკუთარ მოსაზრებებს, 

წარმოდგენილია კომენტარებსა და ახალ 

ამბებს გვთავაზობს კონკრეტულ 

საკითხებთან დაკავშირებით.  ხშირად 

ტექსტს ახლავს ფოტოები და გრაფიკა (რაც, 

როგორც  კარგადაა ცნობილი, მნიშ-

ვნელოვანი მხარდაჭერაა სწავლის 

პროცესში).  ბევრი ბლოგი თემატურია და 

ეძღვნება კონკრეტულ საკითხებს: გვხვდება 

როგორც ფაქტობრივი მასალა, 

ინფორმაციები, ასევე ავტორის პირადი 

შეხედულება, რაც ბუნებრივად მოითხოვს 

სტილურად, ლექსიკურად განსხვავებულ 

ენობრივ არჩევანს, რაც ენის სწავლის 

პროცესში მნიშვნელოვან პლუსად უნდა 

მივიჩნიოთ. 

თანამშრომლობითი სასწავლო პრო-

ცესის განსახორციელებლად სულ უფრო 

ხშირად იყენებენ ბლოგებს, ანუ ინტერნეტ 

ელექტრონულ ჟურნალებს. ზოგიერთი 

ასეთი საიტი ყველასთვის ხელმისაწვდომია, 

მაგალითად, ვებ-ტექნოლოგიების გლობა-

ლური ლიდერის, კომპანია Google-ის 

ბლოგების გენერატორი Blogger.com. აქ 

ბლოგის შესაქმნელად საკმარისია გქონდეთ 

ან შექმნათ Gmail ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი და გაიაროთ ბლოგის შექმნის 

პროცედურა. 

სასწავლო პროცესში ბლოგები 

გამოიყენება მოსწავლეების მოსაზრებების 

შესაგროვებლად, ნასწავლის გასააზრებლად 

ან სასწავლო თემის ირგვლივ დებატების 

ჩასატარებლად. ყველა ზემოთ 

ჩამოთვლილი აქტივობა მნიშვნელოვანი 

აქტივობაა მეორე/უცხო ენის 

დასაუფლებლად.  

ბლოგების საინტერესო გამოყენების 

მაგალითი სწავლებაში არის ე.წ. პერსონაჟთა 

ჟურნალები. სასწავლო პროექტში 

მოსწავლეებს უნაწილდებათ რომელიმე 

ლიტერატურული ნაწარმოების პერსონა-

ჟების როლები და შემდეგ ევალებათ 

ბლოგის წარმოება ამ პერსონაჟების 

თვალთახედვიდან. ასეთი ბლოგების 

წარმოება ხელს უწყობს როგორც 

ნაწარმოების სიღმისეულად შესწავლას, 

მნიშვნელოვანი თემების გათავისებას, ასევე  

სხვა უნარების განვითარებას და შეფასებას 

(http://jullietta-blog.blogspot.com). თუ გავით-

ვალისწინებთ, რომ ლიტერატურის როლი 

ენის შესწავლის პროცესში უმნი-

შვნელოვანესია, ამ ტიპის აქტივობების 

პოტენციალიც გასაგები გახდება. იგივე 

ბლოგი შეიძლება განსხვავებული 

ფუნქციებითაც გამოვიყენოთ (მაგალითად, 

ბლოგის წარმოება მასწავლებლის მიერ 

შერჩეულ საკითხზე შესასწავლი 

კულტურიდან (ისტორიული, გეოგრაფი-

ული სხვაობების გათვალისწინებით); 

თხრობა პირველ პირში და სხვათა 

მონათხრობის გადმოცემა მესამე პირში; 

ინფორმაციის მწიგნობრული სტილით და 

სამეტყველო სტილით  გადმოცემა და ა.შ. 

ბლოგების შექმნის პროცესში, გარდა იმის, 

რომ ზოგადად ფართოვდება შემსწავლელის 

თვალსაწიერი, მისი ენობრივი კომპე-

ტენციაც იზრდება.  

http://jullietta-blog.blogspot.com/
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მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

სასწავლო პრაქტიკაში კიდევ ერთი 

გავრცელებული ინსტრუმენტია სასწავლო 

ვიკი, ანუ ვიკიპედიის სტრუქტურის მქონე 

თანამშრომლობითი ვებგვერდი. ვიკის 

რედაქტირება შეუძლია კლასის ან ჯგუფის 

ყველა მოსწავლეს. ვიკის გამოყენების 

მაგალითებია: ჯგუფური წერა, ვებგვერდის 

ერთობლივი განვითარება, ინფორმაციის 

მოგროვება რომელიმე სასწავლო საკითხზე, 

ელექტრონული ცნობარის შექმნა, 

მოსწავლის პორტფოლიოს განთავსება, 

გაკვეთილების გეგმების ატვირთვა, 

სასწავლო პროექტის დაგეგმვა და 

მიმდინარეობის მართვა. ვიკიზე 

შესაძლებელია მულტიმედია ფაილების 

განთავსება და გაზიარებაც. ვიკის 

შესაქმნელად შესაძლებელია სპეციალური 

პროგრამის გადმოწერა, მაგრამ უფრო 

მოსახერხებელია ვიკი მომსახურების 

ვებგვერდების გამოყენება. ყველაზე 

პოპულარულია wikispaces.com, რომელსაც 

საგანმანათლებლო საჭიროებებისთვის 

განკუთვნილი დიზაინიც აქვს. არსებობს, 

ასევე, სპეციალურად საგანმანათლებლო 

მიზნებით შექმნილი ბლოგების 

პლატფორმები, როგორიცაა edublog.org, 

სადაც ინტეგრირებულია ბლოგები და 

კლასის მართვის სისტემები. 

http://greetingsfromtheworld.wikispaces.co

m (საუკეთესო საგანმანათლებლო ვიკი 

საიტად რამდენჯერმე აღიარეს 

"მისალმებები მსოფლიოდან”, რომელიც 

აერთიანებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის 

წარმომადგენლების მიერ შექმნილ 

ელექტრონულ პოსტერებს საკუთარი 

გარემოს, კულტურისა თუ ქვეყნის შესახებ. 

ამჟამად ვიკი საიტზე თავმოყრილია 300-

მდე ინტერაქტიული პოსტერი მსოფლიოს 

ყველა კონტინენტის სკოლებიდან). 

წარმოგიდგენთ ყველაზე გავრცე-

ლებული ბლოგებისა და ვიკის 

მისამართებს, რომელთა ინტეგრირებაც 

შეგიძლიათ თქვენს საგანმანათლებლო 

პრაქტიკაში: 

Blogger http://www.blogger.com/; Edmodo 

http://www.edmodo.com/; Edublogs http:// 

edublogs.org/;   LiveJournal http://www. 

livejournal.com/; WordPress.com http:// 

wordpress.com/; PBworks http://pbworks. 

com/; Wikispaces http://www.wikispaces. 

com/;  

 

5. პრეზენტაცია 

პრეზენტაცია მნიშვნელოვანი სასწავლო 

აქტივობაა, რომელიც უცხო ენის შესწავლის 

პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 

ის თავისი ბუნებით კომპლექსურია, 

ინტერაქტიული და მისი ავტორისაგან 

მოითხოვს წერითი და ვერბალური 

უნარების აქტუალიზაცია-დემონსტრი-

რების უნარს, ხოლო მსმენელისაგან - 

აუდიალური და კითხვის (როდესაც 

პრეზენტაცია ვიზუალიზებულია, წარმოდ-

გენილია, მაგალითად, პაუერპოინტის 

სახით) უნარების მობილიზებას. გარდა 

ამისა, კითხვა-პასუხის სესია, რომელიც 

პრეზენტაციას ახლავს, მნიშვნელოვნად 

აუმჯობესებს ლაპარაკისა და მოსმენის 

უნარებს და მონაწილეს ბუნებრივ 

საკომუნიკაციო გარემოს სთავაზობს. 

მეორე/უცხო ენის შესწავლის პროცესში 

უმთავრესი ენობრივი უნარების 

http://greetingsfromtheworld.wikispaces.com/
http://greetingsfromtheworld.wikispaces.com/
http://www.blogger.com/
http://www.edmodo.com/
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 განვითარებაა, თუმცა, რასაკვირველია, 

შემსწავლელის თვალსაწიერის განვითა-

რებაც არამეორეხარისხოვან როლს 

თამაშობს. მასწავლებლის ფუნქციაა, 

დაეხმაროს მოსწავლეებს პრეზენტაციის 

საკითხის შერჩევაში (რელევანტურობა 

შესასწავლ საკითხებთან, მისი ენობრივი 

კომპეტენციის გათვალისწინებით 

დაძლევადი ამოცანა და ა.შ.) და შემდეგ 

შეაფასოს ის. ელექტრონული 

საშუალებებიდან ყველაზე გავრცელებული 

საშუალებაა Powerpoint-ის გამოყენება, 

თუმცა სულ უფრო და უფრო პოპულარული 

ხდება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ენის შემსწავლელებისათვის ონლაინპრე-

ზენტაციის ინსტრუმენტები, რადგან ის 

საშუალებას იძლევა, მოუსმინო პრეზენ-

ტაციებს (მათ შორის ასინქრონიულად), 

რომლებიც სამიზნე ენის წარმომადგენლის 

მიერ არის მომზადებული. თუკი 

გავითვალისწინებთ, რომ ენის ყველა 

შემსწავლელს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ 

უშუალოდ მოუსმინოს სამიზნე ენის 

წარმომადგენლის პრეზენტაციას (პირისპირ 

ფორმტში), ონლაინპრეზენტაციას შეუძლია, 

მნიშვნელოვნად შეავსოს ეს ნაკლი. გარდა 

ამისა, პედაგოგი უნდა ეცადოს, რომ კლასი 

აქტიურად ჩართოს პრეზენტაციის 

პროცესში. მისცეს შემდეგი ტიპის 

დავალება: შეაფასეთ და დაწერეთ, 

პრეზენტაციის რომელი ნაწილი იყო 

ყველაზე საინტერესო, იმსჯელეთ, რაში 

ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით და ა.შ. 

მულტიმედიით გამდიდრებული  280 Slides 

http://280slides.com/ და Animoto 

http://animoto.com/, რომელიც ვიდეო 

სლაიდშოუებს გვთავაზობს,  Empresser, 

http://www.empressr.com/, SlideRocket 

http://www.sliderocket.com/and Zoho Show 

http://show.zoho.com/ გვთვაზობს ძალიან 

ეკონომიურ, ინოვაციურ და იოლ გზებს 

მეორე/უცხო ენის სწავლებასთან 

დაკავშირებული საკითხების პრეზენტა-

ციების მოსამზადებლად. 

 

7. რესურსების გაზიარება 

ნებისმიერ სასწავლო პროცესში 

სასწავლო რესურსები პირველხარისხოვან 

როლს თამაშობს. სასწავლო მასალების 

შექმნა და, აგრეთვე, გავრცელება, 

ტრადიციულად, ერთ-ერთ ყველაზე დიდი 

გამოწვევაა, რომელიც, ინტელექტუალურ-

თან ერთად, ფინანსურ მნიშვნელოვან 

ფინანსურ რესურსებსაც მოითხოვს. 

ელექტრონული/ონლაინ წყაროები რესურ-

სების გასაზიარებლად მნიშვნელოვანი 

რესურსია, რომელთა გამოყენებაც 

მასწავლებლებს მრავალგვარ შესაძლებ-

ლობას სთავაზობს. ყველა მათგანი 

არაჩვეულებრივი საშუალებაა უცხო/მეორე 

ენის თვითშემსწავლელთათვისაც.  

რესურსების გაზიარება შესაძლებელია 

შემდეგი ტულზების გამოყენებით:  

დოკუმენტების გასაზიარებლად 

შექმნილია შემდეგი ვებრესურსები: Google 

Docs http://docs.google.com/, TitanPad 

http://titanpad.com/, რაც შეეხება Zoho Writer-

სა http://writer.zoho.com/ VoiceThread-ს, 

ჯგუფური კომუნიკაციისათვისა გამოიყე-

ნება,  http://voicethread.com/; ფოტოების 

გასაზიარებელი ვებრესურსებია: Flickr 

http://www.flickr.com/ და Picasa  http:// 

http://280slides.com/
http://animoto.com/
http://www.empressr.com/
http://www.sliderocket.com/
http://show.zoho.com/
http://docs.google.com/
http://titanpad.com/
http://writer.zoho.com/
http://voicethread.com/
http://www.flickr.com/
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picasa.google.com/; ფილმებისათვის _ 

Xtranormal http://www.xtranormal.com/, 

პოდკასტების შექმნა და გაზიარება 

შეიძლება PodOmatic-ზე (http://www. 

podomatic.com/), სადაც თავმოყრილია 

მილიონობით პოდკასტერის მიერ შექმნილი 

პოდკასტი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან. 

Glogster -ი (http://www.glogster.com/) 

მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე 

ელექტრონულ სასწავლო რესურსად აშშ-სა 

და სხვა წამყვან ქვეყნებში და იძლევა 

ინტერაქტიული პოსტერების, ე. წ. გლოგის 

(გრაფიკული ბლოგის) შექმნის 

შესაძლებლობას.   

Slideshare (http://www.slideshare.net/), 

რომელიც 2010 წელს დასახელებული იყო 10 

ტოპ საგანმანათლებლო ინსტრუმენტს 

(tools) შორის,  შესაძლებლობას იძლევა, 

პრეზენტაციები   განვათავსოთ  PowerPoint, 

PDF,Keynote or OpenDocument ფორმატებში. 

გარდა ამისა, აქ შესაძლებელია ვიდეობეის 

განთავსება და ვებინარების ორგანიზება. 

Jing http://www.techsmith.com/jing/ 

ვიზუალური მასალის (გამოსახულების) 

შესააქმნელად და გასაზიარებლად 

გამოიყენება.  ვიდეოჩანაწერების ასატვირ-

თი და  გასაზიარებელი  ყველაზე ცნობილი 

ვებსაიტი YouTub -ია, (http://www.youtube. 

com/), თუმცა, ამავე ფუნქციით შეიძლება 

SchoolTube http://www.schooltube.com/ 

(მოწონებულია მსოფლიოს წამყვანი 

საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ) 

და YouTube-ზე ბაზირებული TeacherTube 

(http://www. teachertube.com/), რომელიც 

სპეციალურად საგანმანათლებლო 

მიზნებითაა შექმნილი და აერთიანებს 

ვიდეო, აუდიო რესურსებს, დოკუმენტებს, 

ფოტოებს, ჯგუფებსა და ბლოგებს.  

საინტერესო საგანმანათლებლო რესურსს 

წარმოადგენს WatchKnow (http://www. 

watchknow.org/).  

 

 

 

8. სავარჯიშოების შექმნა 

მრავალფეროვანი სავარჯიშოები, 

რომელთა გამოყენება ენის სწავლების 

პროცესში მნიშვნელოვანია ოთხივე 

ძირითადი ენობრივი უნარის, ლესიკურ-

გრამატიკული ამოცანების გადაწყვეტის და, 

აგრეთვე, სოციო-კულტურული და ენის 

პრაგმატული გამოყენების სწალა-სწავლების 

პროცესში. ენობრივი უნარებს გასა-

ვითარებლად უმნიშვნელოვანესია მრავალ-

ფეროვანი და მრავალრიცხოვანი 

სავარჯიშოების შეთავაზება. ცნობილ 

საგანმანათლებლო პრინციპზე _ 

მარტივიდან რთულისაკენ _ დაყრდნობით 

სტუდენტს უნდა ჰქონდეს სავარჯიშოების 

გავლის შესაძლებლობა. სავარჯიშოებს  

უნდა ახლდეს  პასუხების  ფურცელი  (key) 

და/ან შეფასების სისტემა/სქემა. 

შეიძლება მომზადდეს შემდეგი 

ონლაინრესურსების გამოყენების საშუა-

ლებით: ContentGenerator (http://www. 

contentgenerator.net/); SMILE http://clear.msu. 

edu/teaching/online/mimea/smile/; ვიდეოქვი-

ზების მომზადება შესაძლებელია 

ვებგვერდზე  ESL Video, რომელიც 

განთავსებულია მისამართზე http://eslvideo. 

com/; JClic http://clic.xtec.cat/en/jclic/;  Hot 

Potatoes http://hotpot.uvic.ca/ 

http://www.xtranormal.com/
http://www.glogster.com/
http://www.slideshare.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerPoint
http://en.wikipedia.org/wiki/PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Keynote_(presentation_software)
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://www.techsmith.com/jing/
http://www.schooltube.com/
http://clic.xtec.cat/en/jclic/
http://hotpot.uvic.ca/
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 Quia http://www.quia.com/; Lingt-ი 

(http://lingtlanguage.com/) განკუთვნილია იმ 

სავარჯოშოების შესაქმნელად, რომელიც 

ლაპარაკის უნარს ვითარებს, ზეპირი 

სავარჯიშოებისათვის (Spoken exercises), 

ხოლო Listen and Write http://www.listen-and-

write.com/ გვთავაზობს სავარჯიშოებს, 

რომლებიც მოსმენილის გაგებაზეა 

ორიენტირებული. 

ენის სწავლების პროცესში, ბუნებრივია, 

უშუალოდ კურსის შინაარსის გვერდით, 

მნიშვნელოვანია  სასწავლო პროცესის 

ისეთი ორგანული პროცესების დაგეგმვა და 

სწორად წარმართვა, როგორებიცაა: 

სტუდენტების მოტივირება, წახალისება და 

მხარდაჭერა, შესაბამისი ფიდბეკის მიცემა, 

შეფასება. ყველა ეს აქტივობა შესაძლებელია 

ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით, 

ოღონდ მასწავლებლის მხრიდან მოითხოვს 

სწორი კომუნიკაციური ხერხების ფლობას 

და მრავალგვარი ტექნიკის გამოყენების 

უნარს. ელექტრონული საკომუნიკაციო 

არხების  გამოყენება ამ პროცესს 

ამრავალფეროვნებს და ძალიან აახლოებს იმ 

ბუნებრივ გარემოსთან, რომელშიც 

თანამედროვე შემსწავლელებს უწევთ 

არსებობა და თავისი ყოველდღიური 

საქმიანობების შესრულება.   

 

9. ლექსიკონები და კონკორდანსები 

ენის სწავლების პროცესში 

ლექსიკონების გამოყენების ყველაზე 

მოსახერხებელი სექტორები: 

 უცხოური სიტყვის მნიშვნე-

ლობის მოძებნა; 

 მშობლიური ენიდან სიტყვის 

თარგმნა სამიზნე ენაზე 

 სიტყვის დაწერილობის შემოწ-

მება; 

 შეამოწმო, როგორ გამოიყენება 

სახელის მრავლობითი რიცხვის 

ფორმა და ზმნის წარსული 

დროის ფორმა; 

 გრამატიკული ინფორმაციის 

მოძიება სიტყვის შესახებ; 

 სიტყვის სინონიმისა და 

ანტონიმის მოძებნა; 

 სიტყვათშეთანხმებებში სიტყ-

ვები ადგილის სანახავად; 

 სიტყვის გამოთქმის გასაგებად; 

 სიტყვის რეგისტრის დასად-

გენად; 

 ბუნებრივ ენაში სიტყვის გამო-

ყენების მაგალითის მოსაძებნად.  

არანაკლები როლი აქვთ ენის 

სწავლებაში კონკონდანსერებს. https://www. 

teachingenglish.org.uk/article/concordancers-

elt-ის მიხედვით, მისი საშუალებით 

შესაძლებელია:  

 ავთენტურ ენის კორპუსებთან 

წვდომა გვეხმარება შევამოწმოთ და 

დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი ვარაუდი 

ენის გამოყენათან დაკავშირებით 

სწორია. 

 შევამოწმოთ, რომ სიტყვები და 

ფრაზები, რომლებსაც ვასწავლით, 

ყველაზე  ხშირად გამოყენებადი, 

თანამედროვე და სწორი. 

 შეგვიძლია ვიპოვოთ ავთენტური 

მაგალითები სადემონსტრაციოდ. 

http://www.quia.com/
http://lingtlanguage.com/
http://www.listen-and-write.com/
http://www.listen-and-write.com/
https://www/
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საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

 შეგვიძლია თავად შევქმნათ 

რესურსები ავთენტურ მასალებზე 

დაყრდნობით. 

სტუდენტებს შეუძლიათ: 

 სიტყვათა დაკავშირება. ახალი 

სიტყვების შესწავლისას კონკონ-

დანსერები სტუდენტებს დაეხ-

მარება, აღმოაჩინონ რომელ 

სიტყვებთან კომბინაციაში იხმარება 

სიტყვა ყველაზე ხშირად. 

 თვალი მიადევნონ საკუთარ 

შეცდომებს  მასწავლებლის შესწო-

რების მაგიერ. 

 განსხვავებული მნიშვნელობების 

დადგენა. იმ სიტყვების სწავლებისას, 

რომლებსაც ერთზე მეტი 

მნიშვნელობა აქვთ, მასწავლებელი 

წინადადებებს იღებს კორპუსიდან, 

აჯგუფებს მნიშვნელობების მიხედ-

ვით და აძლევს სტუდენტებს 

გასაცნობად.  

 რეალური მაგალითები. როდესაც 

ასწავლით სტუდენტებს ახალ 

სიტყვებს ან ფრაზებს, შეგიძლიათ 

დაავალოთ მათ, გამოიყენონ 

კონკონდანსერები, რათა მოძებნონ 

და ჩაწერონ სიტყვის გამოყენების 

საკუთარი მაგალითები.  

 მასალების შექმნა. მასწავლებლები 

ხშირად ქმნიან საკუთარ აქტივობებს, 

როდესაც ასწავლიან ან ამოწმებენ  

სიტყვებს, რომელთათვისაც არა-

საკმარისი მასალები არსებობს. ასევე, 

ისინი ქმნიან წინადადებებს, 

რომლებშიც სტუდენტებმა უნდა 

ჩაწერონ სწორი სიტყვები. 

კონცონდანსერის გამოყენებით შეგ-

ვიძლია მივიღოთ ავთენტური 

ტექსტი, რომლის მიხედვითაც 

შექმნით საჭირო აქტივობებს. უფრო 

მეტიც, ასეთი აქტივობების შექმნა 

შეიძლება სტუდენტებს დაავალოთ.   

ელექტრონული რესურსებია:   

უფასო რესურსები: Dictionary.com  

(http://www.dictionary.com/), Merriam-Web-

ster Online http://www.merriam-webster.com/ 

და YourDictionary.com (http://www. 

yourdictionary.com/), ინგლისური და 

ფრანგული  Compleat Lexical Tutor http:// 

www.lextutor.ca/concordancers/,  საწარმო-

თქმო ლექსიკონი Forvo http://www. 

forvo.com/,  ინგლისური წარმოთქმისათვის  

How I say http://www.howjsay.com/, გრა-

ფიკული ლექსიკონი Visuwords  http:// 

www.visuwords.com/, ლექსიკონების საძიებო 

სისტემა OneLook Dictionary Search 

http://www.onelook.com/  და სერვერზე 

დაფუძნებული  VLC Web Concordancer 

http://vlc.polyu.edu.hk/concordance/. 

ქართული ენის შემსწავლელთათვის: 

ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი: http:// 

margaliti.ge/; ონლაინლექსიკონი voov  

http://translate.voov.me; ქართულ-ინგლი-

სური და ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი 

http://translate.ge/. მნიშვნელოვანი რესურსია 

ena.ge, სადაც განთავსებულია ქართული 

ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

განმარტებითი ლექქსიკონი და სხვა. 

 

ინსტრუქციებისა და კომუნიკაციის ენა 

ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუ-

ალებების გზავნილთა  დიდი უმრავლესობა 

http://www.dictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.onelook.com/
http://vlc.polyu.edu.hk/concordance/
http://translate.voov.me/
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 ვერბალურია (თუმცა, მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ვიზუალური გზავნილებიც, 

მაგრამ მათი გათანაბრება ენობრივ 

შეტყობინებებთან არც რაოდენობრივი და 

არც მნიშვნელობის თვალსაზრისით, 

ბუნებრივია, არ შეიძლება). მეორე,უცხო 

ენის შექმნისა და სწავლებისას, ზოგადად, 

და ელექტრონული საშუალებების 

გამოყენების დროს, კონკრეტულად, 

მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს ამ 

კურსის ერთ-ერთი უმთავრესი 

თავისებურება - ის რადიკალურად 

განსხვავდება ყველა სხვა საგნისაგან, 

რომლებსაც სტუდენტები სწავლობენ  

თავიანთ მშობლიურ ენაზე ან იმ ენაზე, 

რომლის ცოდნის დონეც შეესაბამება 

კურსის სირთულეს. ამდენად, 

ინსტრუქციის ენის სორად შერჩევა, 

სათანადო ბალანსის დაცვა (შუამავალი, 

ინსტრუქციის ენის შემცირება ეტა-

პობრივად, ინსტრუქციების ორივე ენაზე 

შეთავაზება სწავლების გარკვეულ ეტაპზე)  

კურსის შემქმნელთა წინაშე არსებული ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. საკუთარი 

პედაგოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, 

მეტად ეფექტურია ე.წ. შუამავალი ენის 

ორმაგი პედაგოგიური მიზნით გამოყენება, 

ანუ, გარდა უთავრესი გზავნილისა, 

რომელსაც ატარებს ესა თუ ის შეტყობინება, 

იგი შეიძლება გამოვიყენოთ შემსწავლელის 

ენობრივი კომპეტენციის ასამაღლებლად. 

კერძოდ, ვასწავლოთ ენობრივი სტილის, 

რეგისტრის შერჩევა იმის მიხედვიტ, თუ 

რომელი საკომუნიკაციო ამოცანა გვაქვს 

შესასრულებელი (განხორციელება შესაძ-

ლებელია სკაიპში, ჩათრუმებში, ვიდეო-

შეხვედრებზე, სოციალურ ქსელებში 

ინტერაქციისას და ა. შ. ინტონაცია, თუ 

ხმოვან ჩანაწერებს ვიყენებთ ჩვენს 

სტუდენტებთან საურთიერთოდ. არავერ-

ბალური ენა _ ვიდეოჩანაწერების 

შემთხვევაში და ა. ენა, რომლებსაც ვიყენებთ 

ელექტრონული საშუალებების „ასამეტ-

ყველებლად“, უნდა იყოს მარტივი, გასაგები, 

გრამატიკული და ორთოგრაფიული 

შეცდომების გარეშე ინტერნეტკომუნი-

კაციის ენა უნდა იყოს მარტივი, ადვილად 

გასაგები, გრამატიკული და სტილისტური 

შეცდომების გარეშე. თუკი საჭიროა 

აბრევიატურების გამოყენება, მაშინ ამ 

აბრევიატურების შესახებ წინასწარ უნდა 

იყოს ცნობილი კომუნიკაციის პროცესის 

ყველა მონაწილისათვის. ყოველი სიტყვა თუ 

ფრაზა უნდა იყოს მიმართული იმისაკენ, 

რომ ინფორმაციის მიმღებმა სწორად გაიგოს 

გაგზავნილი შეტყობინება და გაუგებრობამ 

არ გამოიწვიოს კომუნიკაციის პროცესის 

შეწყვეტა. ფიგურალური და მეტაფორული 

ენა, შესაძლოა, სასაიმოვნოა მოსასმენად, 

მაგრამ ისინი დატვირთულია განს-

ხვავებული მნიშვნელობებით სხვადასხვა 

კულტურული და ისტორიული გამოც-

დილების მქონე პირთათვის. ხშირად 

შეულებელია იმის განსაზღვრა, თუ რა 

კულტურული გამოცდილების მქონე 

პირთან გაქვთ კომუნიკაცია, ამიტომ თავი 

აარიდეთ მსგავსი ხერხების გამოყენებას, 

ამით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებთ 

წარმატებული კომუნიკაციის შანსს. 

სწორად შერჩეულმა იუმორმა, შესაძლოა, 

“გააცოცხლოს” შეტყობინება და ადვილად 

აღსაქმელი გახადოს. მაგრამ არასწორად 
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1. ელექტრონული საშუალებების 

ჩართვამ სასწავლო პროცესში უნდა 

უზრუნველყოს ყველა იმ საჭირო უნარისა 

და კომპეტენციის განვითარება და ცოდნის 

ათვისების შესაძლებლობა, რომლებიც 

შემსწავლელის მიზნის მისაღწევადაა 

საჭირო და  მან უნდა შეავსოს ის ხარვეზები, 

რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ენის 

მხოლოდ ტრადიციულ, პირისპირ 

სწავლებას ახლავს ხოლმე (განსაკუთრებით 

იმ მცირე, არასაერთაშორისო ენების 

სწავლებისას, რომლებზეც საგანმანათ-

ლებლო ბაზარზე დიდი მოთხოვნა არ 

არსებობს): მასწავლებლების ნაკლებობა, 

სასწავლო მასალების სიმცირე, არაავ-

თენტური შინაარსის ან ერთფეროვანი 
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წვდომლობა. საყოველთაოდ ცნობილია, 

რომ სწავლების მრავალფეროვნება, 

განსახვავებული მეთოდებით მასალის 

მიწოდება  აადვილებს და ახალისებს 

სწავლა-სწავლების პროცესს.  მოსწავლე, 

რომელიც ინფორმაციას სრულიად გან-

სხვავებულ პირობებში და განსახვავებული 

ფორმებით იღებს, უფრო სწრაფად აგებს 

კოდირების სისტემას და ახერხებს 

ინფორმაციის ორგანიზებას. 

 2. ენის ელექტრონული საშუალებების 

კურსში ინტეგრირებისას შესაძლებელი 

ხდება ენის  შესწავლის  რთული და 

ხანგრძლივი პროცესი  გამრავალფეროვ-

ნდეს. სტუდენტი აღარ არის შეზღუდული 

დროსა და სივრცეში (შეუძლია მისთვის 

სასურველ დროსა და ადგილას გაიაროს 

კურსი). სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, 

მიუბრუნდეს  მასალას, რამდენჯერაც 

მისთვის საჭიროა. ენის ელექტრონული 

კურსის ერთი გამოკვეთილი უპირატესობა 

ისაა, არსებობს მეტი შესაძლებლობა, რომ  
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 შემსწავლელს წვდომა ჰქონდეს ენის 

ბუნებრივ მატარებელთან (მასწავლებლის / 

ტრენერის მიერ მართულ კურსებში ეს 

შეიძლება იყოს თავად ტუტორი, ვიდეო და 

აუდიოჩანაწერები, ჩათი...). ანუ, სტუდენტს 

დედამიწის ერთი ბოლოდანაც კი აქვს 

შესაძლებლობა, ჩაერთოს ინტერაქციაში 

სამიზნე ენის მატარებელთან (განსაკუთ-

რებით მნიშვნელოვანია ეს მცირე, 

„არაპოპულარული“ და ნაკლებად გავრ-

ცელებული ენების შემთხვევაში)  და 

გასცდეს ხელოვნურ, მხოლოდ სასწავლო 

მიზნებისათვის შექმნილ მასალას, 

რომლებიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ენის  

პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებ-

ლობას. სასწავლო კურსში მრავალფეროვანი 

სინქრონიული და ასინქრონიული კომუნი-

კაციის შესაძლებლობების გამოყენება (ჩათი, 

ბლოგები, სოციალური მედია, ფორუმი, 

ელექტრონული მიმოწერა, „ვაითბორ-

დები“...). ეს აქტივობები საშუალებას 

იძლევა, რომ სტუდენტები რეალურ, 

ცოცხალ კომუნიკაციაში ჩაერთონ, მათ 

შორის - იმ ადამიანებთანაც, რომელ-

თათვისაც შესასწავლი ენა მშობლიურია. ეს 

მეორე/უცხო ენის კურსში ელექტრონული 

საშუალებების გამოყენების ერთ-ერთი 

გამოკვეთილი უპირატესობაა.  

3. ელექტრონული სასწავლო პლატ-

ფორმები მნიშვნელოვანი რესურსია უცხო 

მეორე/უცხო ენის თვითშემსწავლელ-

თათვის, რომელიც მნიშვნელოვან და 

მზარდ სეგმენტს წარმოადგენს თანა-

მედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში.  

4. დამატებით გთავაზობთ  ცხრილს, 

რომელშიც წარმოდგენილი აქტივობები 

დაეხმარება მეორე/უცხო ენის კურსის 

ავტორებსა და პედაგოგებს კურსის 

დიზაინისა და სწავლების პროცესში: 
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ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით 

კითხვა   ტექსტები,  რომლებიც ინტეგრირებულია სასწავლო კურსში; 
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ვორდის დოკუმენტები, მასწავლებლის უკუკავშირი 

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ან ფორუმზე (ჯგუფური ან 

პოზიტიური უკუკავშირის შემთხვევაში).    

ზეპირი პრეზენტაცია აუდიო/ვიდეო კლიპები; ვებინარებსა და ვიდეოკონფერენციებზე 

გაკეთებული მოხსენებები და პრეზენტაციები.  

 დიალოგში მონაწილეობა სტუდენტების ღია აუდიოკონფერენცია; ჩათის სესიები, 

სოციალურ ქსელებში ვერბალური კომუნიკაცია; კითხვა-პასუხის 

სესიები მასწავლებელსა და სტუდენტებს, თავად სტუდენტებს 

შორის სკაიპის ან ჩათის რეჟიმში 

გრამატიკა და ლექსიკა, შემოწმება 

და შესწორება 

 

კურსის ფარგლებში ინტეგრირებული გაკვეთილები (თეორია + 

პრაქტიკული სავარჯიშოები) და ლექსიკონები;   ზედმიწევნით 

დეტალური პასუხების ფურცელი; რეკომენდებული პასუხები;  

დამატებითი და მაკორექტირებელი აქტივობები და  ახსნა 
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სტუდენტის მოთხოვნის მიხედვით. 

სასარგებლო რესურსების ლინკები კურსის ფარგლებს გარეთ. 

წერითი უნარების განვითარება თემატური სავარჯიშოები, რომლებიც ინტეგრირებულია კურსის 

შინაარსში.  სწორი და/ან სავარაუდო პასუხების დაწვრილებითი 

ფურცელი.  ტეასტის შესაქმნელი დავალებები და მასწავლებლის 

კომენტარები შესრულებულ დავალებასთან დაკავშირებით; 

ეფექტურია რეალური კომუნიკაცია იმეილით სტუდენტსა და 

მასწავლებელს და, აგრეთვე, სტუდენტსა და თანაშემსწავლელებს 

შორის უკუკავშირის მიზნით.  

კურსის ფარგლებში დამატებითი 

უნარების განვითარება (მაგა-

ლითად, (სოციკულტურული და 

მულტიკულტურული კომპეტენ-

ციები...)   

არსებული  ვებრესურსები შესასწავლ ენაზე, კურსში 

ინტეგრირებული  ნაწყვეტები ფილმებიდან, სატელევიზიო 

პროგრამებიდან ტელეშოუებიდან შესასწავლ საკითხთან 

დაკავშირებით. კურსში ჩართული  ტექსტური მასალა: 

ჟურნალების, გაზეთების, რესტორნის მენიუს, ტურისტული 

ბროშურების, სარეკლამო ტექტების შეთავაზება თემატიკის 

მიხედვით.  

სტუდენტის მოტივაცია, წახალისება კურსში ჩართული  „წარმატებული ისტორიების“ მაგალითები ( 

კურსდამთავრებულის აუდიო/ვიდეო ჩანაწერი ან ტექტური 

მასალა, რომელშიც აცნობს სხვებს, რა წარმატება მოუტანა კურსმა),  

ვერბალური შექება/დაჯილდოვება იმეილით, ფორუმზე, 

ვიდეოკონფერენციაზე...  

უკუკავშირი მასწავლებლისაგან წერილობითი უკუკავშირი იმეილით.  ჩათისა და ზეპირი 

კომუნიკაციისას ვერბალური უკუკავშირი ენის სხვადასხვა 

სამეტყველო სტილის გამოყენებით. 

მოსმენის უნარის განვითარება 

 

ინსტრუქციების, ტექსტების, პრეზენტაციების აუდიოჩანაწერები;  

თანაკურსელებთან და მასწავლებელთან კომუნიკაცია  ჩათში; 

კურსში ინტეგრირებული აუდიო/ვიდეოჩანაწერები, მოკლე 

სცენები, ნაწყვეტები  ფილმებიდან, სიმღერების ტექსტები ...  

ტესტი მოსმენილის გაგების 

შესამოწმებლად 

აუდიოჩანაწერები, ტესტი. 
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ნათელა იმედაძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ბილინგვიზმის გაზომვის ფსიქოლოგიური კრიტერიუმების 

პრობლემა (დაწყებით კლასებში) 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში დასმულია მეორე ენის დაუფლების შეფასების პრობლემა ბილინგვური 

განათლების კონტექსტში. მიმოხილულია განსხვავებული მიდგომები ამ 

საკითხისადმი. ნაჩვენებია შეასების სიძნელეები დისკრეტული ტესტების 

საშუალებით, განსაკუთებით - დაწყებით საფეხურზე. შეთავაზებულია 

ფსიქოლოგიური კრიტერიუმების ჩართვა ენის ფლობის დონის შესაფასებლად, 

კერძოდ: სამეტყველი გამონათქვამის სპონტანურობა, პროდუქტულობა და 

კომუნიკაციური სტრატეგიისადმი შესატყვისობა. ნაჩვენებია თეორიული 

წანამძღვრების აუცილებლობა მეორე ენის სწავლების ეფექტიანობის შეფასებისათვის 

 

საკვანძო სიტყვები: ბილინგვიზმის გაზომვა, დისკრეტული ტესტები, ფსიქოლოგიური 

კრიტერიუმები 

 

შესავალი 

ყოველი ახალი მეთოდის 

ეფექტურობა ვლინდება ცოდნის, უნარ-

ჩვევების საწყისი და საბოლოო დონის 

შეფარდებაში. თუ საქმე გვაქვს ენის 

სწავლების მეთოდთან, შედარების 

ობიექტი უნდა გახდეს ამ ენის ფლობის 

საწყისი და მიღწეული დონეები. ენის 

ფლობის დონის სუბიექტური  შეფასებები 

(მაგალითად, „თავისუფლად ფლობს“ და 

ა.შ.) და, საყოველთაოდ  მიღებული A, B, C 

დონეების დასადგენი ვარიანტები  ვერ 

გამოდგება იმ ბავშვთა სამეტყველო 

მოქმედებების გასაზომად, რომლებიც 

პირველად იწყებენ მათვის უცხო ან 

მეორე ენაზე ელემენტარული უნარ-

ჩვევების დაუფლებას. არსებული 

ლინგვისტური კრიტერიუმები და მათზე 

აგებული შეფასების ტესტური სისტემა, 

მისი ნაკლოვანებები და უპირატესობები 

ცალკე განხილვის ობიექტია. ვეცდები 

შეფასების კონკრეტული  ფსიქოლოგიური 

კრიტერიუმების გამოყოფის აუცილებ-

ლობის დასაბუთებასა და, ხსენებული 

კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, ექსპე-

რიმენტული სწავლების ზოგიერთი  

შედეგის ჩვენებას. 
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                     პრობლემა (დაწყებით კლასებში)                                                                                                                   გვ. 47-63 
 

 1.1 ადრეული ბილინგვიზმის გაზომვა, 

თავისთავად, საკმაოდ პრობლემური 

საკითხია, განსაკუთრებით - ბილინგვური 

განათლების კონტექსტში. Pპირველ რიგში, 

იგი მოითხოვს სერიოზულ თეორიულ 

დასაბუთებას და წინმსწრებ კვლევას. 

მთლიანად ვეთანხმები ჯიმ კუმინსის 

(2003) დებულებას, რომ არსებობს 

პირდაპირი კავშირი კვლევასა და 

პოლიტიკას (საუბარია ბილინგვურ 

განათლებაზე) შორის: მკვლევრებმა უნდა 

აღმოაჩინონ ალტერნატიული პროგრა-

მებიდან რომელი მუშაობს უკეთ, 

“პოლიტიკის გამტარებლებმა ამ 

მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა 

უზრუნველყონ მისი იმპლემენტაცია.“K 

თავის მხრივ, არსებობს  „მეთოდო-

ლოგიურად მისაღები კვლევის” ზუსტი 

მოთხოვნები, რომლებიც, კუმინსის 

აზრით, მეტად იშვიათად არის დაცული - 

მის მიერ განხილული 224 

პუბლიკაციიდან მხოლოდ 15 პასუხობს ამ 

მოთხოვნებს.  ვფიქრობ, რომ დაწყებით 

კლასებში სწავლების ეფექტიანობის 

გაზომვას თავისი თეორიული საყრდენი 

უნდა ჰქონდეს, რომელიც წმინდა 

ლინგვისტური პარამეტრების გარდა, 

გულისხმობს ასაკობრივად განპირობებულ 

შეფასებით მიდგომას, პირველ რიგში, 

იმის გამო, რომ 6-8 წლის ბავშვი  არის  

პიაჟესეული კონკრეტული (მარტივი) 

გონებრივი ოპერაციების დონეზე და ამავე 

დროს ჯერ კიდევ ეკუთვნის ენის 

დაუფლების ე.წ. “კრიტიკულ პერიოდს” 

(ლენებერგი, ჰეპუორდი და სხვ.).  

Q1.2 ქართულის, როგორც მეორე ენის, 

სასწავლო სტანდარტში დაწყებით 

საფეხურზე (ნინო დობორჯგინიძე და სხვ. 

2011) პრიორიტეტული მნიშვნელობა 

ენიჭება მოსმენისა და ლაპარაკის უნარ-

ჩვევების განვითარებას. ამთავითვე უნდა 

ითქვას, რომ სტანდარტი და პროგრამა 

აგებულია “შედეგების შესამოწმებელი 

ინდიკატორებისაგან”, რომლებიც წარმოდ-

გენილია 4 სფეროში: (მოსმენა, კითხვა, 

წერა, ლაპარაკი) თითოეული 

კლასისათვის “შედეგების თვალსაჩინოე-

ბისათვის”. ქართულის, როგორც მეორე 

ენის სტანდარტში პირველი საკლასო 

წლის ბოლოსათვის საკმაოდ რთული 

ამოცანებია ჩამოთვლილი, მაგ.: “მოსწავლე 

იყენებს მეტყველებისათვის აუცილებელ 

უნარ-ჩვევებს (6), “მოსწავლე იყენებს 

ლაპარაკის სტრატეგიებს” (9).Gგამზომი 

საშუალებები პროგრამაში, ნათელია, 

მოცემული არ არის, არც სტრატეგიაა 

განმარტებული, თუმცა, პროგრამაში 

ნაჩვენებია, რომ ლაპარაკის სტრატეგიას 

მიეკუთვნება არავერბალური საშუალებები 

და დახმარებისათვის მიმართვა 

მშობლიურ ენაზე. იგივე განმარტებაა 

მეორე კლასისათვის: გრამატიკა 

გატანილია ცალკე სვეტად, ლექსიკა _ არა. 

მიმაჩნია, რომ ამ ასაკში მეორე ენის 

დაუფლებისათვის ერთგვარ ნიმუშს 

შეიძლება წარმოადგენდეს ბავშვის მიერ 

მშობლიური ენის დაუფლება, რომელიც 

შესწავლილია როგორც ლექსიკური 

მარაგის თვისებრივი და რაოდენობრივი 

მაჩვენებლების მხრივ (დ. უზნაძე, 2003 ა. 

ავალიშვილი, 1965), ისე გრამატიკის 

დაუფლების კანონზომიერებების მიხედ-

ვით (ნ. იმედაძე 1992). 
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1.3 სტანდარტულ ტესტებს შორის 

დაწყებითი კლასებისათვის ადეკვატურია 

ცნობილი „პიბოდი ტესტი“, რომელიც 

ზომავს ლექსიკის სიმდიდრეს. აუცილე-

ბელია მისი ადაპტირება საქართველის 

სინამდვილისათვის. პროცედურა შეიძ-

ლება იყოს დაცული. რაც შეეხება 

მშობლიურ ენაზე ლექსიკის რაოდენო-

ბრივ მაჩვენებლებს, მკვეთრი ინტერინ-

დივიდუალური განსხვავების მიუხედა-

ვად, საშუალოდ ამეტყველების პირველი 

წლის განმავლობაში ბავშვის ლექსიკონი 

იზრდება 300 სიტყვამდე. Gგრამატიკის 

დაუფლების გზა წარმოადგენს საოცრად 

მკაცრ თანმიმდევრობას, რომელიც   

განისაზღვრება, ერთი მხრივ, ბავშვის 

ასაკობრივ მოთხოვნილებათა ხასიათით 

(ბავშვი ეუფლება იმ გრამატიკულ 

ფორმებს, რომლებიც სჭირდება ძირითადი 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, 

მაგალითად, საგნებით მანიპულირები-

სათვის), Mმეორე მხრივ, ეს თანმიმ-

დევრობა განისაზღვრება  გრამატიკულ 

ფორმათა აღქმადობით – “პერცეფციული 

გამოკვეთილობით” (დ. სლობინი, 1974). 

ქართველი ბავშვის მეტყველების 

განვითარებაში ეს თანმიმდევრობა დაწ-

ვრილებითა არის შესწავლილი. ვფიქრობ, 

რომ აღნიშნული თანმიმდევრობა გარ-

კვეულ ინფორმაციას იძლევა ქართულის, 

როგორც მეორე ენის, სწავლების მართვის 

თვალსაზრისით (ა. ავალიშვილი. 1961, ნ. 

იმედაძე 1992). 

6-7 წლის ბავშვების მიერ მეორე ენის 

მოსმენისა და ლაპარაკის პირველადი 

უნარ-ჩვევების გაზომვის მიმართ   გვაქვს 

გარკვეული მოსაზრებები, ჩამოყალიბე-

ბული ამ ასაკის ბავშვების  6 წლიანი  

ექსპერიმენტული სწავლების შედეგად. 

(ინგლისური და რუსული ენები, ა. 

ალხაზიშვილი, ნ. იმედაძე, ნ. 

ჩხიკვიშვილი, ნ.Fფრანგიშვილი, 1982). 

Qპირველი-მეორე კლასელების მეორე 

ენის (ინგლისური, რუსული) სწავლება 

მიმდინარეობდა დ. უზნაძის ფსიქო-

ლოგიის ინსტიტუტის პედაგოგიური 

ფსიქოლოგიის განყოფილების ეგიდით 

(ხელმძღვანელი – პროფ შ. ჩხარტიშვილი). 

თეორიული კონცეფციის ძირითადი 

პრინციპები დამუშავდა ა. ალხაზიშვილის 

მიერ, რაც შეეხება ასაკობრივ-

ფსიქოლოგიური უზრუნველყოფას, ბი-

ლინგვიზმის მოდელის შექმნასა და 

მეთოდურ რეალიზაციაში მეთოდისტთა 

და მასწავლებელთა  ჯგუფთან ერთად მე 

უშუალო მონაწილეობა მივიღე. სწავლების 

პრინციპების და სწავლების მიმდინარე-

ობის კვლევა ასახულია დ. უზნაძის 

სახელობის  ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 

2 ტომეულში (რედ. ა. ალხაზიშვილი, 1977-

1982 წწ) 

  აღნიშნული თეორიული პრინცი-

პებისEOსაფუძველზე აიგო 6-7 წლის 

ბავშვებისთვის მეორე ენის სწავლების 

მოდელი, რომელიც განხორციელდა 

ქართული სკოლის გახანგრძლივებულ 

ჯგუფებში ე.წ. არასასწავლო ქცევის 

პირობებში (სეირნობა, ჭამა, თამაში, 

ხატვა, სიმღერა) ლატენტური სწავლის 

(ალხაზიშვილი) წესით. ქცევის აღნიშნულ 

ფორმებს ემსახურებოდა, ერთი მხრივ, 

მასწავლებლების საჭირო ვერბალური 
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 გამონათქვამები, მეორე მხრივ კი - 

მოსწავლეებისა. ბილინგვიზმის მოდელად 

აღებულ იქნა „ერთი პიროვნება – ერთი 

ენა” - ცნობილი პრინციპი, რომლის 

მიხედვითაც ინგლისურის ან რუსულის 

მასწავლებელი მუდმივად ელაპარაკებოდა 

მხოლოდ სწავლების ენაზე. შედგა ქცევის 

აქტთა მომსახურებისათვის საჭირო ყველა 

სამეტყველო მოქმედების “ინვენტარი-

ზაცია” (ა. ალხაზიშვილი, 1982,  ნ. იმედაძე, 

1984) მათი ლინგვისტური კომპო-

ნენტებით.  

Eექსპერიმენტული სწავლების 

ექვსწლიანმა გამოცდილებამ მოგვცა 

შესაძლებლობა, დაგვეზუსტებინა მეთო-

დური ხერხები, მასალის შეტანის 

სიტუაციები და ფორმები – მოხერხდა 

ფსიქოლოგიურად ამ პროცესის 

მოწესრიგება. Aამავე დროს, გაჩნდა 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა 

მიღებული შედეგების ობიექტური 

შეფასებისა დასახულ მიზანთან შესაბა-

მისობის მიხედვით. 

ამ ეტაპზე ექსპერიმენტული სწავლება 

მიზნად ისახავდა მხოლოდ მოსმენისა და 

ზეპირი მეტყველების ელემენტარული 

უნარ-ჩვევების განვითარებას. ლექსიკის 

განვითარების გასაზომად სტანდარტი-

ზებული ტესტებიდან, როგორც 

აღვნიშნეთ, ამ ასაკის ბავშვებისათვის იმ 

დროისათვის მხოლოდ „პიბოდის 

ლექსიკის გამზომი ტესტი“ არსებობდა, 

მაგრამ მისი ადაპტაცია ქართველი 

ბავშვის მიმართ ვერ მოხერხდა. 

ამჟამადაც, 2010 წელს შექმნილ 

ქართულის, როგორც მეორე ენის 

სასკოლო სტანდარტი არ შეიცავს 

შესასწავლი ლექსიკის ზუსტ ჩამონათვალს 

თითოეული კლასისათვის. ჩემი აზრით, 

ეს ბუნებრივია. ლექსიკური ფონდი 

განისაზღვრება ქცევის იმ ფორმების 

მიხედვით, რომლებიც არის ჩართული 

ექსპერიმენტულ სწავლებაში. Mმოცემულ 

შემთხვევაში, ეს იყო: საუზმის მიღება, 

სეირნობა, ვარჯიში, სიმღერა, ხატვა, 

ვერბალური თამაში. Lლექსიკური მარაგი 

და პირველადი გრამატიკული კონს-

ტრუქციები აღნიშნული ქცევის ფორმების  

ვერბალური რეალიზაციით განისაზ-

ღვრებოდა. მეორე წლის ბოლოს ბავშვები 

ახერხებდნენ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 

ქცევის ფორმების უზრუნველყოფას  

მეორე ენაზე. ასეთი სიტუაციური 

შეზღუდვა ენობრივი მასალის შერჩევის 

მიმართ ხშირია მეორე ენის სწავლების 

თანამედროვე მკვლევრების მოთხოვნებში. 

1998 წელს ბილინგვური განათლების 

ენციკლოპედიაში კევინ ბეიკერი და 

სილვია ჯონსი წერენ: „Questions about haw 

many subskills exist in a bilingual’s  proficiency 

will relate to the purpose and uses of language.“ 

Mამრიგად, მეორე ენის კომპეტენციის 

შეფასება, ფაქტობრივად, სტრუქტური-

ზებული დაკვირვების მეთოდით 

ტარდებოდა და საშუალება მოგვცა, 

გამოგვეყო მეორე ენის დაუფლების 

დონის რამდენიმე ფსიქოლინგვისტური 

კრიტერიუმი. 

2.1 ამჟამად საქართველოში შექმნილი 

სოციალური სიტუაცია მოითხოვს, ერთი 

მხრივ, ინგლისური ენის სწავლების 

უზრუნველყოფას ადრეული ასაკიდან, 

ხოლო, მეორე მხრივ. საქართველოში 

მცხოვრები უმცირესობების მიერ 
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ქართული ენის დაუფლებას – ორივე 

შემთხვევაში დაისმის საკითხი 

ბილინგვური სწავლებისა და ადრეული 

ბილინგვიზმის შეფასების, გაზომვისა და 

შედეგების შესახებ. 

 

 2.2.  ჩვენთვის საინტერესო ასაკის 

ბავშვთა (6-7) სწავლებისა და შეფასების 

საკითხის მოკლე ისტორიის თვალ-

საზრისით ყველაზე ფუნდამენტალურ 

ექსპერიმენტულ კვლევას წარმოადგენს ვ. 

ლამბერტისა და ჯ. ტაკერის (1972) მიერ 

კანადაში წარმოებული კვლევა 

ბავშვებისთვის მეორე ენის სწავლებაზე. 

ხაზი უნდა გავუსვათ არსებით 

განსხვავებას - მეორე ენის დაუფლება 

ლამბერტის ექსპერიმენტში მიიღწეოდა 

თავიდან დაწყებითი სკოლიდან მეორე 

ენაზე ყველა საგნის სწავლების 

მეშვეობით, კერძოდ, ფრანგულ სკოლაში 

ინგლისელი ბავშვების სწავლის 

საშუალებით... ლამბერტისა და ტაკერის 

მონოგრაფია წარმოადგენს „კანადური 

პროექტის ისტორიას, რომელიც მიზნად 

ისახავდა ბავშვებში მეორე ენაში ისეთი 

უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელიც 

მშობლიურენოვანის მსგავსია   ამ ენის, 

როგორც დაწყებით სკოლაში სწავლების 

ძირითადი გარემოს გამოყენების 

მეშვეობით“ (ლამბერტი, ტაკერი, 1972, გვ. 2). 

აღნიშნული გარემოება გაკვირვებას იწვევს 

იმის გამო, რომ მონოგრაფიას  ჰქვია 

„ბილინგვური განათლება ბავშვებში“ 

(„Bilingual Education of Children“). 

ექსპერიმენტული სწავლების პროგრამას 

ხელმძღვანელობდა მკვლევართა ჯგუფი 

მაკგილის უნივერსიტეტიდან. მათ 

შეარჩიეს მშობელთა ჯგუფი მონრეალში, 

რომელთა მშობლიური ენა (და ოჯახში 

საურთიერთობო ენა) იყო ინგლისური და 

რომლებიც დათანხმდნენ, შეეყვანათ 

ბავშვები სკოლაში, სადაც სწავლება 

ფრანგულ ენაზე იყო. ექსპერიმენტული 

პროგრამა მოიცავდა ოთხწლიანი კვლევის 

პერიოდს და, განსხვავებით სხვა 

ანალოგიური პროგრამებისგან (მაგალი-

თად, მაკნამარასისა - ირლანდიაში, 

დევისისა - ფილიპინებზე და 

რიჩარდსონისა - აშშ-ში),  გულისხმობდა 

ლონგიტიუდურ კვლევებს: კვლევის 

მიზნების  ზუსტ აღწერასა და 

დახასიათებას და სწავლების ყოველი 

ეტაპის მიღწევათა ზუსტ შეფასებას, 

მშობელთა და მოსწავლეთა მეორე ენის 

მატარებლების მიმართ ატიტუდების 

სისტემატურ გაზომვას. 

პროექტის შეფასებითი კომპონენტი, 

როგორც ავტორები მიუთითებენ, 

მოიცავდა პრეტესტირებისა და 

პოსტტესტირების გაშლილ პროგრამას, 

აქტუალურად მოცემული პროგრამის 

აღწერას და შედეგების გადმოცემას. 

ექსპერიმენტის შედეგების შესახებ 

მსჯელობა ყოველი წლის ბოლოს 

შესაძლებელი იყო მხოლოდ 

ექსპერიმენტული ჯგუფის წარმატებების 

საკონტროლო ჯგუფის წარმატებებთან 

შედარებით, ანუ, ერთი მხრივ, 

ინგლისელი კანადელების ბავშვების 

წარმატებებთან, რომლებიც ჩართულნი 

იყვნენ ინგლისურ ენაზე ტრადიციულ 

სწავლებაში, მეორე მხრივ კი - ფრანგი-
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 კანადელების ბავშვებთან შედარებით, 

რომლებიც ფრანგულ სკოლაში 

სწავლობდნენ იმავე პროგრამით, რაც 

ბილინგვალები. შეძლებისდაგვარად, ყველა 

მოსწავლე შერჩეული იყო  მსგავსი 

სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე 

ოჯახებიდან. 

ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური 

სტატუსის ხსენებულ მაჩვენებელთა 

გარდა, გათვალისწინებული იყო 

მშობელთა განათლების ცენზის 

მაჩვენებლები, მათი საქმიანობა და მათი 

ატიტიუდები იმ ეთნოლინგვისტური 

ჯგუფის მიმართ, ვისი ენაც უნდა 

შეესწავლათ ბავშვებს. 

ბავშვთა ტესტირების ფართო 

პროგრამა მოიცავდა: არავერბალური 

ინტელექტის ტესტებს (რავენი), პიბოდის 

სურათების ტესტს, სწავლისადმი მზაობის 

ტესტთა რიგს. ასეთი იყო წინასწარი 

ტესტირება. პოსტტესტირება მოიცავდა 

ტესტების ბატარეას, რომლებსაც 

მკვლევრების აზრით,  წარმოადგენენ 

ექსპერიმენტული და საკონტროლო 

ჯგუფების ლინგვისტური და კოგნიტური 

შესრულების ბარომეტრებს. 

 ხსენებული ტესტთა ბატარეიდან 

მოვიყვან მხოლოდ სწავლების მეორე 

წლის შედეგებს. მიმაჩნია, რომ რაღაც 

ხარისხით ეს შედეგები შეიძლება 

ჩვენთვისაც იყოს საინტერესო, თუმცა, 

ექპერიმენტულ პროგრამებს შორის 

პრინციპული განსხვავება უნდა იქნეს  

გათვალისწინებულ შედარებითი ანალი-

ზის ყოველ პუნქტში. ის, რომ ჩვენი 

მოსწავლეები სწავლობენ სკოლაში 

მშობლიურ ენაზე და მეორე ენაზე 

ხორციელდება მხოლოდ არასასწავლო 

ქცევა გახანგრძლივებული დღის 

ჯგუფებში, წარმოადგენს იმდენად 

პრინციპულ განსხვავებას, რომ 

ლამბერტისგან შეიძლება ავიღოთ 

გაზომვების მხოლოდ ტექნიკური, 

მეთოდური მხარე და, ალბათ, ზოგიერთი 

ზოგადი პრობლემის, პირველ რიგში, 

ბილინგვიზმის ფორმირებისა და ბავშვის 

კოგნიტური განვითარების ურთიერთ-

კავშირის პროცესის განხილვა. 

გაზომვები, რომლებიც ჩატარდა 

ლამბერტის ჯგუფის მიერ სწავლების 

მეორე წლის ბოლოს, მიზნად ისახავდა 

ინგლისურენოვანი კომპეტენციის მაჩვე-

ნებლების მიღებას, რაც მოიცავს კითხვის 

უნარებს, გამოთქმას, ლექსიკას, ლაპარაკის 

უნარებს (თხრობა, ამბის მოგონება), 

სიტყვიერ ასოციაციებს... იგივე 

მონაცემები შესწავლილ იქნა ფრანგულ 

ენაზე,  აგრეთვე მათემატიკური 

კომპეტენციის, ლოჯ-თორნდაიკის ტესტი, 

და ბოლოს - ენობრივი მგრძნობელობის 

ტესტი (უცნობი ფონემების გარჩევა) 

მონაცემები. 

ავტორთა აზრით, დასკვნებში 

წარმოდგენილ  მონაცემთა ანალიზის 

შედეგებს სწავლების ყოველი ეტაპის 

მიხედვით აქვს „...მნიშვნელოვანი 

პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური 

გამოსავალი თუმცა, რა თქმა უნდა, 

შემოფარგლული კვებეკის სოციალურ-

კულტურული თემის საშუალო კლასების 

ბავშვთა მაჩვენებლებით.“ (ლამბერტი, 

ტაკერი, 1972, გვ. 103)  

პირველი დასკვნა ეხება ენობრივი 

უნარების განვითარებას მშობლიურ ენაში 
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მეორე ენაზე სწავლებისას. ავტორთა 

აზრით, გარდა უმნიშვნელო ფაქტებისა 

მართლწერაში - ჩამორჩენა არ არის. 

პირიქით, არის ორენოვნების გამოც-

დილებით გამოწვეული ენის უპირატესი 

გამდიდრების ნიშნები: სიტყვების გაგება, 

მათი გარჩევა, კითხვა ერთ დონეზეა 

ექსპერიმენტულ და საკონტროლო 

ჯგუფებში, ლექსიკონი ცოტა უფრო 

მდიდარია, განსაკუთრებით არსებითებსა 

და ზედსართავებში. გრამატიკული 

სისწორე, ინტონაცია ერთნაირ დონეზეა, 

ოდნავ მეტია ახალწარმოებული 

ლექსიკური ერთეუ-ლების წარმოების 

უნარი, მხოლოდ მართლწერაა ეროვნული 

ნორმების 70%. სიტყვიერი ასოციაციების 

თავისებურებები ასევე იდენტურია 

(სისწრაფე, სინტაგმური და პარადიგმური 

ასოციაციების შეფარდება). 

ინტერფერენციის არავითარი ნიშნები არ 

შეიმჩნევა. 

მეორე დასკვნა ეხება პროგრესს მეორე 

ენის დაუფლებაში, როცა ის გამოიყენება, 

როგორც სასკოლო სწავლების საშუალება, 

უფრო ზუსტად - როგორც შუამავალი. 

პირველ რიგში, აღინიშნება 

მნიშვნელოვანი პროგრესი სწავლების 

პირველი წლის მონაცემებთან შედარებით, 

საკუთრივ ბავშვები ექპერიმენტულ 

ჯგუფში მაჩვენებელთა მთელი რიგის 

მიხედვით: კითხვა, სიტყვების ცნობა - 

იმყოფებიან იმავე დონეზე, რომელზეც 

ბავშვები ფრანგული საკონტროლო 

ჯგუფიდან (რომლებიც სწავლობენ 

მშობლიურ ენაზე). თუმცა, პიბოდის 

სურათების ტესტის მაჩვენებლების 

მიხედვით  ისინი საგრძნობლად 

ჩამორჩებიან. ენობრივი უნარ-ჩვევები 

საკმარისად განვითარებულია, თუმცა, 

ექსპრესიული უნარი უფრო სუსტია, 

ვიდრე საკონტროლო ჯგუფში: ზღაპრის 

გადმოცემისას ან ახალი ზღაპრის 

მოგონებისას, ექსპერიმენტული ჯგუფის 

ბავშვები იყენებენ ბევრად ნაკლებ 

სიტყვას, მაგრამ ამას საკმარისად 

ეფექტურად აკეთებენ. სიუჟეტის გაგება 

ორივე ჯგუფში თანაბარ დონეზეა. 

 სამეტყველო უნარ-ჩვევები გაზომილი 

იყო კინოზღაპრის: „ლომი და თაგუნიას“  

თხრობის მონაცემებით. ჩვენთვის 

ყველაზე საინტერესოა გაზომვის 

პარამეტრების შერჩევა. ესენია: ა) ზოგადი 

ექსპრესიული უნარი, ბ) გრამატიკული 

სისწორე (შეცდომების პროცენტი 

სიტყვათა საერთო რაოდენობიდან), გ) 

სიტყვების გამოცალკევებული წარმოთქმა, 

დ) რიტმი და ინტონაცია, ე) სამეტყველო 

პროდუქციის ხანგრძლივობა, ვ) 

პროდუცირებული სიტყვების რაოდენობა. 

მაჩვენებელთა უმრავლესობა რანჟი-

რებული იყო ხუთბალიან სკალაზე ორი 

ექსპერტის - ლინგვისტების - მიერ, 

რომლებიც მუშაობდნენ ცალ-ცალკე. ა), ბ), 

დ) პუნქტების მაჩვენებლები 

ექსპერიმენტულ ჯგუფში ოდნავ უფრო 

დაბალი აღმოჩნდა, დანარჩენი პუნქტების 

მიხედვით - მონაცემები მსგავსია.   

განსაკუთრებით თვალსაჩინოა 

პროგრესი სწავლების მეორე წელს 

საკუთარი ზღაპრების მოგონების ტესტის 

შესარულებაში. ძირითადად განვითარდა 

საკუთარი აზრებისა და გრძნობების 
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 გამოხატვის უნარი და ყველა 

ლინგვისტური მაჩვენებელი ამ ტესტში 

იმყოფება იმავე დონეზე, რაც - 

საკონტროლოში, აღინიშნება მხოლოდ 

მცირეოდენი ჩამორჩენა გრამატიკის 

მაჩვენებლებში. 

შემდეგი დასკვნები ეხება 

არითმეტიკულ მოქმედებათა შესრულებას 

ექსპერიმენტულ და საკონტროლო 

ჯგუფებში. ტესტირებამ აჩვენა, რომ 

მათემატიკური აზროვნების განვითარებამ, 

მიუხედავად არამშობლიური ენის 

შუამავლობისა, არ უჩვენა არანაირი 

ჩამორჩენა, პირიქით, ექსპერიმენტულ 

კლასში არითმეტიკული მოქმედებები 

სრულდებოდა უკეთ, ვიდრე 

საკონტროლო ინგლისურში. 

უცნობი (რუსული) ენის 

ფონემებისადმი მგრძნობელობამ არ 

უჩვენა მნიშვნელოვანი გასხვავებები, 

რომლებიც ნავარაუდები იყო ავტორების 

მიერ ბილინგვალ ბავშვებში. ეს ფაქტი 

ავტორებს აძლევს საშუალებას, დააყენონ 

საკითხი, თუ რა ასაკიდან შეუძლია 

ბილინგვიზმს ხელი შეუწყოს ენობრივი 

თავისებურებებისადმი უფრო მეტ 

მგრძნობელობას, მეტაკოგნიტური უნარის 

ადრინდელ განვითარებას.  არ შეგვიძლია 

არ აღვნიშნოთ, რომ ლინგვისტური 

ცნობიერების განვითარება, ენის 

ფორმალური მხარეების ობიექტივაცია 

ექვს-შვიდწლიანთა ექპერიმენტული 

სწავლებისას სპეციალურად იყო ჩვენ 

მიერ ნაკვლევი. (ნ. იმედაძე, 1999). 

სპეციალურად დაყენებული 

ექსპერიმენტების შედეგებმა არ აჩვენა 

ლინგვისტური ანალიზის  უნარის 

უპირატესი განვითარება ექსპერიმენტული 

კლასის ბავშვებთან, რამაც მოგვცა 

საშუალება დაგვესკვნა, რომ მეორე ენის 

დაუფლება (ლატენტური  სწავლების 

პრინციპით), თავისთავად, არ არის 

საკმარისი პირობა მეტალინგვისტური 

უნარის უპირატესი განვითარებისთვის, 

როგორც ეს მიაჩნია ზოგიერთ კოლეგას 

(Ianko-Warrell,1972). მეორე ენის სწავლება 

წარმოადგენს ხელსაყრელ სიტუაციას 

საგნობრივი და ფორმალურ-სტრუქ-

ტურული სფეროების გამიჯნვისთვის, 

თუმცა ეს სიტუაცია შესაფერისად უნდა 

იყოს გამოყენებული სწავლებაში 

სპეციალური ხერხების სახით, რომლებიც 

მიმართავენ ცნობიერებას ენის ფორმალურ 

მხაარეზე. 

 ლამბერტის ბოლო დასკვნა ეხება 

თეორიული და პრაქტიკული 

თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან 

საკითხს სახლში და სკოლაში ენათა 

მუდმივი გადართვის გავლენას ბავშვის 

ინტელექტზე. ინტელექტის გამზომ ყველა 

ტესტში, რომლებიც გამოყენებული იყო 

მოცემულ კვლევაში (ლოდჯ- თორნდაიკი, 

კრეატიულობისა  და რავენის ტესტი) არ 

აღინიშნა ჩამორჩენის არავითარი ნიშანი, 

პირიქით „ადგილი აქვს რავენის 

მატრიცების უკეთესი შესრულების 

ზოგიერთ სიმპტომს“ (ლამბერტი, ტაკერი, 

1972, გვ. 105). 

მოყვანილი დასკვნები ეფუძნება 

გაზომვათა სტანდარტიზებული სისტემის 

გულდასმით ანალიზს, რაც აძლევს 

ექსპერიმენტატორებს რწმენას ექსპერი-

მენტული პროგრამის ეფექტურობასა და 

შედეგთა ობიექტურ მნიშვნელობაში. 
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Mმათი გათვალისწინება საქართველოში 

შექმნილი ბილინგვური განათლების 

ნებისმიერი პრიგრამისათვის. მაგრამ 

ისმის კითხვა: არის კი ავტორების მიერ 

გამოყენებული მაჩვენებლები უნივერსა-

ლური და საკმარისი ენის ფლობის ყველა 

ასპექტის გასაზომად? 

3.1 ლინგვისტური ტესტების ზოგადი 

თეორიისადმი მიმართვამ გვიჩვენა, რომ 

ლინგვისტური ტესტების  ორი ძირითადი 

სახეობიდან - უნარების ტესტები (aptitude 

tests) და  კომპეტენტურობის ტესტები 

(proficiency) ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ 

მეორე რიგისანი, რომლებიც ენის ფლობის 

დონეს მიუთითებენ. 

აღნიშნული ტესტები მოწოდებულნი 

არიან, „ენის ცოდნა“ გაზომონ ან, ჩ. 

ფრიზის სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

„ბგერითი სისტემის დაუფლება 

შეზღუდული ლექსიკონის ფარგლებში 

(ანუ, მეტყველების ნაკადში გაგებისა და 

გაგებული პროდუქციის წარმოქმნის 

შესაძლებლობა) და, მეორე - სტრუქ-

ტურული მოწყობილობის ავტომატური 

ჩვევის ფაქტად გადაქცევა“.  

 მკაფიოდ ვხედავთ, რამდენად აკლია 

ცნობილი ლინგვისტის განმარტებას 

ტერმინოლოგიური სიზუსტე. მეორე ენის 

სწავლების მეთოდთა ეფექტურობის 

გაზომვა მოითხოვს გარკვეულ პოზიციას 

სწავლის პროცესთა, მისი თეორიისა და 

ენის თეორიის გაგებაში. ამ საკითხებში 

ერთიანი პოზოციების არსებობის შესახებ 

ლაპარაკიც არ შეიძლება. თუმცა, როგორც 

სამართლიანად აღნიშნავს ჯ. ოლერი (1974) 

ენის მასწავლებელს არ შეუძლია დაცდა, 

სანამ ლინგვისტები, ფსიქოლოგები, 

ფსოქოლინგვისტები და სხვ. გადაწყვეტენ 

ყველა თავიანთ წინააღმდეგობას ენის 

სწავლების თეორიაში. ერთ-ერთ იმ 

საკითხთაგანს, რომელთაც გადაუდებელი 

გადაწყვეტა ესაჭიროება, არის სწავლების 

წარმატებულობის  ტესტირება.  

3.2  სამწუხაროდ, ოლერის ნათქვა-

მიდან 30 წლის გავლის შემდეგაც 

კუმინსი  (კუმინსი, 2003) ისევ სვამს 

საკითხს “მეთოდურად მისაღები” 

კვლევების კრიტერიუმებისა და მათთვის 

მკაცრი თეორიული საფუძვლის 

შემუშავების აუცილებლობის შესახებ. 

კუმინსს მიაჩნია, რომ ბილინგვური 

განათლების მრავალი პროგრამისა და 

კიდევ უფრო მეტად - მათი ეფექტიანობის 

შემფასებელი კვლევების მიუხედავად,  

კრიტერიუმები კვლავ დასაზუსტებელი 

რჩება. 

კუმინსი გარკვევით გამოჰყოფს 

ბილინგვური განათლების დამცველებს 

და ოპონენტებს, რომლებიც თანხმდებიან 

ერთ საკითხში, რომ „პოლიტიკასთან  

დაკავშირებული კვლევები თითქმის 

უნივერსალურად დაბალი ხარისხისაა.“ 

Mმოვიყვან იმ კრიტერიუმებს, 

რომლებსაც უნდა პასუხობდეს 

“მეთოდოლოგიურად მისაღები კვლევა”: 

• კვლევაში უნდა შედარდეს 

ბილინგვურ პროგრამაში ჩართუ-

ლი მოსწავლეები საკონტროლო 

ჯგუფის მსგავს სტუდენტებთან; 

• კვლევის დიზაინი უნდა 

გვარწმუნებდეს, რომ პირველადი 

განსხვავება ექსპერიმენტულ და 
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 საკონტროლო ჯგუფებს შორის არ 

სცილდება შემთხვევითობას; 

• შედეგები უნდა ეყრდნობოდეს 

სტანდარტულ ტესტებს (ინგლი-

სურში); 

• განსხვავება ექსპერიმენტულ და 

საკონტროლო ჯგუფებს შორის 

უნდა განისაზღვროს სტატისტი-

კურად. 

Qკუმინსი თანმიმდევრულად 

აანალიზებს სამ მიმოხილვით ნაშრომს: 

აუგუსტი და ჰაკუტა (1997), გრინი (1998) 

და როსელი და ბეიკერი (1996), 

რომელთაგან პირველი 2 ბილინგვური 

სწავლების პოზიტიურ მხარეს უსვამს 

ხაზს, მესამე კი – ნეგატიურს. 

კორექტული კვლევის კრიტერიუმს, 

კუმინსის აზრით, მიმოხილულ 

ნაშრომების მხოლოდ ერთი მეოთხედი 

პაუხობს.M 

 აუგუსტის და ჰაკუტას ანგარიშის 

(1997) ანალიზისას, კუმინსი ორ ძირითად 

პოსტულატს უსვამს ხაზს: ერთი მხრივ,  

მშობლიური ენის კომპეტენციასთან 

შედარების აუცილებლობას (რაც 

იგულისხმება კუმინსის „ლინგვისტური 

ურთიერთდამოკიდებულების ჰიპოთეზა-

ში”), მეორე მხრივ, იმას, რომ აღნიშნული 

ანგარიშის სიღრმის ნაკლებობა შეიძლება 

მივაწეროთ „თეორიისაგან კვლევის 

იზოლაციას“  და იმას, რომ კომპეტენციის 

ბუნება  და მისი დამოკიდებულება 

აკადემიურ განვითარებასთან არ არის 

სათანადოდ გარკვეული. 

ის, რომ ბილინგვური სწავლების 

შეფასების პრობლემა ამჟამადაც 

აქტუალური რჩება, მოწმობს თუნდაც 2010 

წელს “ბუკინჰემის ენისა და 

ლინგვისტიკის ჟურნალში” („The 

Buckingham Journal of Language and 

Linguistics“) მოთავსებულ სტატიაში 

ავტორი -B   ჩიმპოლოლო კრიტიკულად 

აღნიშნავს ბილინგვურ კლასებში 

(მალაიზიაში) შესრულების შეფასების 

მიღებულ  მეთოდებს, რომლებიც მეტად 

სტერეოტიპულია  და მათში, როგორც 

წესი, იგნორირებულია შეფასების 

კოგნიტური ასპექტები. 

ამრიგად, მეთოდოლოგიურად მისა-

ღები კვლევებისადმი ზემოთ მოყვანილი 

კრიტერიუმები ამჟამადაც იშვიათად 

სრულდება  პროგრამების მრავალფერო-

ვნების გამო (იმერსია, სტრუქტურული 

იმერსია, ტრანზიტული  ბილინგვური 

განათლება და სხვ. მრავალი)  ისე, რომ 

კანადაშიც – ტრადიციულად ბილინგვურ 

ქვეყანაში - კუმინსი  გვთავაზობს 

სწავლების ეფექტურობის შესაფასებლად 

სხვანაირ მიდგომას: მრავალ სამეცნიერო 

დისციპლინაში ცოდნა ყალიბდება არა 

კონკრეტული სწავლების ეფექტის 

შეფასებით მკაცრად კონტროლირებულ 

პირობებში, არამედ - ფენომენზე 

დაკვირვებით, ჰიპოთეზის ჩამოყალი-

ბებით, რომელიც ითვალისწინებს 

ფენომენს, ამ ჰიპოთეზის ტესტირებით, 

დამატებითი მონაცების საშუალებით, 

მისი თანდათანობითი რაფინირებით 

უფრო გასაგებ თეორიად, რომელსაც აქვს 

ფართო ახსნითი და პრედიქტორული 

ძალა” (შესადარებლად მეტერეოლოგიას 

იმოწმებს, სადაც წინასწარი 

პროგნოზისათვის საკონტროლო შემთხვევა 

არ სჭირდება). მთლიანად ვეთანხმები 
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საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

კუმინსი ამ მიდგომას.  კუმინსი მიიჩნევს, 

რომ ე. წ. „ქეიზ სთადი“ შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს თეორიული 

ჰიპოთეზის დასადასტურებლად. ვვარა-

უდობთ, რომ ბილინგვური სწავლების 

საწყის სტადიაზე (1-3 კლასები) სწავლების 

ეფექტიანობის – მეორე ენის დაუფლების 

შესაფასებლად შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს არა მხოლოდ სტანდარტული 

ტესტები, არამედ სხვა, თეორიულად 

დასაბუთებული Kკრიტერიუმები. 

თავისი თეორიული მიდგომის 

შესაბამისად, კუმინსი გვთავაზობს თეო-

რიისა და განათლების პოლიტიკისადმი 

რელევანტური პროცესის შემდეგ 

საფეხურებს:  

1. დაადგინე ფენომენი, როგორც 

რეალური და არა როგორ 

გაზომვის არტეფაქტი;  

2. დაადგინე რომელი თეორიული 

კონსტრუქტი გაითვალისწინებს 

მონაცემებს; 

3. შეამოწმე ჰიპოთეზა დამატებითი 

მონაცემების შესაბამისად; 

4. გაწმინდე ჰიპოთეზა და 

გააძლიერე ინტეგრაცია ფართო 

თეორიულ ჩარჩოებთან, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ახსნას და ზუსტ 

პრედიქციას. 

ვფიქრობ, რომ აღნიშნული 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

ადექვატურია სწავლების პროცესზე 

ექსპერიმენტული კლასების ლონგიტუ-

დური კვლევა. შეიძლება მეთოდს 

“სტრუქტურირებული დაკვირვება” ვუწო-

დოთ  შედეგების ფიქსაციის გარკვეული 

ფსიქოლოგიური და ლინგვისტური 

კრიტერიუმების გამოყენებით. 

ვეთანხმები იმ თეორეტიკოსებს, 

რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კარგია ისეთი 

ლინგვისტურ ტესტი, რომელიც 

უზრუნველყოფს არა მხოლოდ სანდო და 

ვალიდურ ინფორმაციას სწავლებისა და 

სწავლის ეფექტურობასთან დაკავშირებით, 

არამედ ფუნქციობს, როგორც მასწავ-

ლებელსა და მოსწავლეს შორის 

ურთიერთობის ინტეგრალური ნაწილი და 

იძლევა კარგ პრაქტიკას ენობრივი უნარების 

განვითარებისათვის. ინტეგრალური უნა-

რების ტესტები, რომელთა გამოყენებას 

გვთავაზობენ ქეროლი და ოლერი, 

განსხვავდებიან დისკრეტულისგან არა 

იმდენად თვისებრივად, რამდენადაც 

ხარისხით. როცა იყენებს დავალებებს ისეთ 

უნარებზე, როგორებიცაა კითხვა, ტექსტის 

აზრის გაგება, გამოტოვებული ელემენტების 

შევსება, კომპოზიციების შედგენა ასეთი 

ტესტირება არათანაბარზომიერია თავისი 

დიაგნოსტური მნიშვნელობით. 2011 წელს 

ჩრდ. არიზონის უნივერსიტეტის 

ბილინგვური და  მულტილინგვური 

განათლების პროფესორს ნორბერტ ფრანცს 

ისევ უწევს იმის მტკიცება, რომ 

ლინგვისტური კომპეტენცია უნდა იყოს 

განხილული როგორც ინტეგრირებული და 

არა როგორც რაღაც სეპარატული. 

სამწუხაროდ, ჩვენთვის ცნობილი 

ბილინგვური განათლებისათვის გამიზ-

ნული საქართველოში შესრულებული  

ტესტები ძირითადად დისკრეტული 

ხასიათისაა. 
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 ის საერთაშორისო კვლევები 

წიგნიერების შესახებ (PIRLS),  რომლებშიც 

მონაწილეობდა საქართველი 2006 და 2011 

წელს ინტეგრირებულ უნარებს ზომავს 

და ამოწმებს, “პირველ რიგში, მოზარდთა 

წაკითხულის გააზრების უნარს” 

(კუტალაძე, 2013). ქართულის, როგორც 

მეორე ენის, დაწყებითი საფეხურისათვის, 

რამდენადაც ვიცი, ასეთი ტესტების 

სტანდარტიზაცია არ არის 

შესრულებული, თუმცა სტანდარტი, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, გულისხმობს 

სავსებით კონკრეტულ მოთხოვნებს. 

PIRLS–ის მიერ ჩატარებული 

მაშტაბური შემოწმება 9-10 წლის ბავშვებს 

შეეხებოდა,  ამჟამად დაწყებით კლასების 

პრობლემას ვიხილავ და თეორიული 

მოსაზრებებიც ამ ასაკს შეესაბამება. 

4.1 ზემოთ აღწერილი არასასწავლო 

ქცევის პირობებში 6-7 წლის ბავშვების 

მიერ მეორე ენის დაუფლების პროცესში 

განვითარებული მეტყველების შესაფა-

სებლად  გამოყენებულ იქნა, პირველ 

რიგში, ფსიქოლოგიური, უფრო ზუსტად - 

ფსიქოლინგვისტური შემდეგი კრიტე-

რიუმები: 

განვითარებადი მეტყველების პირველ 

მახასიათებელს მისი სპონტანურობა უნდა 

წარმოადგენდეს. ამ ტერმინის ჩვენს 

გაგებაში არ ვგულისხმობთ მეტყველების 

სპონტანურობის დაპირისპირებას რეაქ-

ტიულობასთან (ტერმინი „სპონტანურობა“ 

ხშირად  გამოიყენება მეთოდისტების 

მიერ მისი ზუსტი განსაზღვრების გარეშე 

და არანაკლებ ხშირად ფსიქოლოგების 

მიერ, რომლებიც მეორე ენის სწავლების 

დარგში მუშაობენ (ნ. ჟინკინი). 

მოუმზადებლობის ნიშანი, ფსიქოლო-

გიური თვალსაზრისით, ჩვენი აზრით, 

შეიძლება მიუთითებდეს მხოლოდ 

მეტყველების გაჩენის გარკვეული 

ფაზების, მაგალითად, გრამატიკულ 

კონსტრუქციაში პროგრამის ელემენტების 

გაშლის, სემანტიკური ნიშნებით საჭირო 

სიტყვის ძებნის გაუცნობიერებლობას. 

ყველა ეს ენობრივი მეექანიზმი 

რეალიზდება ენობრივი გამონათქვამის 

წარმოსაქმნელად მეტ-ნაკლებად 

ადეკვატურად, მაგრამ მათი ფორმის 

გაცნობიერების გარეშე - განწყობისეულ 

დონეზე. სწორედ ასეთი მეტყველება, 

ჩვენი აზრით, შეიძლ;ება დავახასიათოთ  

სპონტანურობის ნიშნით. მისი 

განხორციელების აუცილებელ პირობას 

უნდა წარმოადგენდეს მეორე ენის 

განწყობის შემუშავების პირველ ნიშნები, 

თუნდაც არასაკმარისად 

დიფერენცირებულისა. 

Aამ ნიშნების დადგენა შესაძლებელი 

ხდება დაკვირვების საშუალებით, 

როდესაც ბავშვი მასწავლებელთან ან სხვა 

ბავშვებთან ურთიერთობის პროცესში 

ქმნის  მისთვის ახალ გამონათქვამს. 

სპონტანურობის განვითარების პირველ 

საფეხურს წარმოადგენს ვერბალური 

თამაშის პროცესში ალტერნატული 

პასუხებიდან ერთ-ერთის არჩევანი. 

შემდეგი საფეხური სწორედ მოუმ-

ზადებელი გამონათქვამის გამოყენე-ბაში 

გვევლინება. 

მეორე კრიტერიუმად მივიჩნევთ 

მეორე ენაზე მეტყველების  ნორმა-

ტულობასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. 

მოკლედ შევჩერდებით შეცდომების 
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სხვადასხვა ტიპზე, რადგანაც სწორედ 

ისინი შეიძლება შეუსაბამო მეორე ენის 

ფლობის კრიტერიუმებს. ინტერფერენციის 

ყველაზე ზოგადი გაგება განისაზღვრება, 

როგორც ერთი ენის ელემენტების ჩართვა 

მეორე ენის გამოყენებისას. 

 ინტერფერენციის ფენომენს განსა-

ზღვრავენ, როგორც ნებისმიერი ენის 

ნორმებიდან გადახრას, რომელიც 

ბილინგვალის მეტყველებაში ხდება ერთ 

ენაზე მეტის ცოდნის შედეგად, ანუ, 

როგორც ენობრივი კონტაქტების შედეგი. 

ენობრივი ინტერფერენციის ყველაზე 

გავრცელებულ ფორმას წარმოადგენს 

მშობლიური ენის გავლენა მეორე ენის 

გამოყენებისას. ინტერფერენცია კარგადაა 

შესწავლილი ფონოლოგიურ, გრამატიკულ 

დონეებზე.  შესასწავლი და მშობლიური 

ენების სისტემატურმა შედარებამ 

შეიძლება გამოავლინოს სიძნელეები 

მეორე ენის დაუფლებაში. ინტერფე-

რენციის დაძლევა უეჭველად 

წარმოადგენს, ერთ-ერთ ძირითად 

ამოცანას მეორე ენის სწავლებისას და, 

რადგანაც იგი განისაზღვრება ნორმიდან 

გადახრად, ინტერფერენციის არარსებობა 

წარმოადგენს  ნორმატიულობის  

სავალდებულო მაჩვენებელს - ენის 

ფლობის ერთ-ერთ წამყვან  ლინგვისტურ 

კრიტერიუმს. უნდა ითქვას, რომ 

ინტერფერენცია არ არის აუცილებელი 

ატრიბუტი მეორე ენის განვითარებაში. 

ძალიან საინტერესო მონოგრაფიაში 

(“ბილინგვური პირველი ენის 

დაუფლება”) ანიკ დე ჰუვერი (2009) 

აუცილებელ ინტერფერენციას მითად 

მიიჩნევს. 

მაგრამ ნორმატიულობის მისაღწევად 

არ არის საკმარისი ინტერფერენციის 

მოვლენის დაძლევა. არსებობს შეცდომათა 

მთელი რიგი, რომლებიც მნიშვნელოვნად 

არღვევენ ასათვისებელი ენის ნორმებს, 

თუმცა არ წარმოადგენენ მშობლიური 

ენის გავლენის შედეგს. ამ შეცდომათაგან 

რომლები მოითხევან სისტემურ 

დაძლევას, მუშაობის სპეციალურ ხერხებს 

და რომლები წარმოადგენენ ენობრივი 

კომპეტენციის განვითარების ბუნებრივ 

შედეგს? მართალია, რომელი ტიპის 

შეცდომებია პოზიტიური და რომელი 

„ნეგატიური“. შეცდომები, რომელთაც 

შეიძლება დავ ახასიათოთ, როგორც 

„განვითარების შეცდომები“, ასახავენ  

ენის დაუფლების სტრატეგიას, პირველ 

რიგში, ე.წ. ზეგენერელიზაციას, რომლის 

მეშვეობითაც „მოსწავლე ამოწმებს 

საკუთარ ჰიპოთეზებს ენის სტრუქტურის 

შესახებ“. ასე შექმნილი ფორმები, 

მაგალითად „გოედ”, “ბეცომედ”,  «льзя», 

„ვიარებ“, „ვუთხრებ“, „რსებობს“ და 

ა.შ.რომლებიც დაფიქსირებულია  2-3- 

წლის ბავშვების მშობლიური ენის 

დაუფლების პროცესში . ბავშვი 2-3- წლის 

ასაკში ინტუიტურად გამოჰყოფს ენობრივ 

წესს და განაზოგადებს მას ყველა ამ 

კატეგორიის ფორმაზე. მაგალითად  

ყველა ინგლისელი ბავშვი დაბოლოებას 

‘”-ed” აღიქვამს, როგორც წარსული 

მოქმედების აღმნიშვნელს და 

განაზოგადებს მას. ასეთი შეცდომები  

წარმოადგენს ასათვისებელი ენის 
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 სტრუქტურული თავისებურებების პრაქ-

ტიკულ შემეცნებას და ენის 

პროდუქტიულობის  ერთ-ერთ უსანდოეს 

კრიტერიუმს, ადასტურებენ ენის 

დაუფლების მექანიზმის  არსებობას, 

რომლის ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენს 

ენობრივი წესების შეტანა ენობრივი 

გარემოდან. ეს მექანიზმი მუშაობს 

ბავშვის მიერ მშობლიური ენის ათვისების 

პროცესში, მისი ამუშავება მეორე ენაზე 

მეტყველების დროს, ფაქტობრივად, 

წარმოადგენს  ენის პროდუქტულობის 

მაჩვენებელს და შეიძლება ენის ფლობის 

დონის გასაზომად გამოგვადგეს. 

ქართულის, როგორც მეორე ენის 

დაუფლების პროცესზე დაკვირვებისას 

ქართული ზმნის დაუფლება ამ 

თვალსაზრისით იძლევა ყველაზე მდიდარ 

მასალას. 

და ბოლოს, საყურადღებოა კომუნი-

კაციური სტრატეგიის მაჩვენებელი, რაც 

თანამედროვე მეორე ენის სტანდარტებშია 

შესული. Fფაქტობრივად, ამ სტრატეგიის 

განვითარება ნიშნავს, რომ ბავშვს 

გაუჩნდა მეორე ენის მატარებელთან – 

მასწავლებელთან მეორე ენაზე 

კომუნიკაციის მოთხოვნილება. ეს 

კრიტერიუმი ამ მოთხოვნილებასთან 

შესატყვისობაში ვლინდება. 

Aამგვარად, მესამე მაჩვენელი, 

„კომუნიკაციის სტრატეგია“, რომლის 

მეშვეობითაც მოსწავლე ახდენს იმის 

ადაპტაციას, რაც იცის კომუნიკაციის 

ეფექტურ მოდელში, ახდენს რა 

ოპტიმალური გრამატიკის პროდუცირებას. 

ეს – ერთგვარი თავისუფალი 

მეტყველებაა,  ყველაზე უფრო ის 

შეიძლება დამოკიდებული იყოს შესაბა-

მისი მოტივაციურ-მოთხოვნილებითი მო-

მენტებისა და შესაბამისი სიტუაციის 

არსებობაზე. თავისუფალი მეტყველება 

შეიძლება წარმოიქმნას მეორე ენაზე 

მეტყველების განწყობის კომუნიკაციურ 

მოთხოვნილებაში კონკრეტიზაციისას. 

ადექვატური საშუალებების არქონამ 

შეიძლება, გარკვეულწილად, არც შეუ-

შალოს ხელი კომუნიკაციას, განსა-

კუთრებით, ბავშვთან. ბავშვის მიერ 

რუსული ენის სწავლების პირველ 

დღეებში დაფიქსირებული “ვოტ პურ”„Я-

пирвела“ განიცდება ბავშვის მიერ, 

როგორც რუსული სამეტყველო 

გამონათქვამი, ისე როგორც “ი”-ს 

მიმატება არაქართულ სიტყვასთან 

განიცდება როგორც ქართული სიტყვა. 

ასეთი გამონათქვამი გაუცნობიერებლად  

ჩნდება. სწორედ ასეთ ფენომენს 

ახასიათებს დიმიტრი უზნაძე, როგორც 

გარკვეულ ენაზე მეტყველების განწყობას: 

„მეტყველების პროცესს წინ უსწრებს 

გარკვეული მდგომარეობა, რომელიც 

სუბიექტში იწვევს იმ ძალების 

ამოქმედებას, რომლებიც აუცილებელია 

სწორედ ამ ენაზე ლაპარაკისათვის” 

(უზნაძე, “ენის შინაფორმა”). 

 

დასკვნები: 

 ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა: 

• ბილინგვური განათლების ფარგ-

ლებში მეორე ენის სწავლების 

შედეგების შეფასებისათვის აუცი-

ლებელია თეორიული კონცეფცი-

ისა და ბილინგვიზმის მოდელის 

შემუშავება და დაზუსტება. 
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• მეორე ენის სწავლების პირველ 

ეტაპზე ნებისმიერი პროგრამის 

რეალიზაცია მოითხოვს შეფასების 

თავისებურ ფორმებს, რომლებიც 

შეესატყვისება ამ ასაკის ბავშვთა 

ასაკობრივ შესაძლებლობებს. 

Lლამბერტის ჯგუფის მონრეალის 

პროექტის და საქართველოში 

“ლატენტური” სწავლის აღწე-

რილი გამოცდილება შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს ქართულის, 

როგორც მეორე ენის სწავ-

ლებისათვის 6-7 წლის ბავშვებთან 

ბილინგვური პროგრამის ფარგ-

ლებში ხელოვნების (ხატვა, 

სიმღერა, ვარჯიში) გაკვეთილებ-

ზე. გაკვეთილი უნდა ჩატარდეს 

ქართულად მოლაპარაკე მასწავ-

ლებელის მიერ. 

• “ქართულის, როგორც მეორე ენის, 

სტანდარტში” შეთავაზებული 

ზეპირმეტყველების ელემენტარუ-

ლი უნარების შესაფასებლად, 

წმინდა ლიგვისტური კრიტერიუ-

მების გარდა, სასურველია 

გამოყენებულ იქნეს ფსიქოლო-

გიური კრიტერიუმებიც: სამეტყვე-

ლო გამონათქვამის სპონტანუ-

რობა, პროდუქტულობა და 

ბავშვის მოთხოვნილებისა და 

კონკრეტული გარემოს შესატყვისი 

კომუნიკაციური სტრატეგია. 

• სამივე აღნიშნული  კრიტერიუმი 

წარმოადგენს განვითარებაში 

მყოფი მეორე ენის განწყობის 

გამოვლენას. 

• გამოყოფილი ფსიქოლოგიური 

კრიტერიუმების გამოვლენის 

დასადასტურებლად საუკეთესო 

გზას სასწავლო პროცესზე 

სტრუქტურირებული დაკვირვება 

წარმოადგენს. 
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მარია ოლხოვიჩ- ნოვოსადიუკი 

            ლვოვის ივან ფრანკოს ეროვნული უნივერსიტეტი  

                                   

სასაუბრო ენის სწავლება: სასწავლო პროცესის მართვა 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეხება სასაუბრო ენის სწავლების თავისებურებებს. სტატიაში გაანალიზებული იქნება 

განსხვავებული  შეხედულებები ენის ბუნების შესახებ, ენის სწავლების თეორიებთან, 

სილაბუსთან და საკლასო აქტივობებთან კავშირში.  

სტატიაში ნაკვლევია საკომუნიკაციო მეთოდოლოგია, იდენტიფიცირებულია 

მასწავლებლებისა და მოსწავლეების როლები საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიასთან 

მიმართებით.  გაანალიზებულია მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების კონცეფცია 

სასწავლო პროცესის ფარგლებში. 

ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც აგრეთვე განხილულია სასწავლო გეგმის შინაარსთან 

კავშირში - არის საჭიროებების ანალიზი, რაც კონტექსტუალურად უკავშირდება სასწავლო 

გეგმის მიზნებს. აქედან გამომდინარე, წარმოვადგენთ სამი ძირითადი მიდგომის 

თავისებურებებს საგანმანათლებლო პრინციპების, ინფორმაციისა და მონაცემების შეგროვების 

მეთოდისა და მიზნების გათვალისწინებით.  

და ბოლოს, სტატია მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს საკომუნიკაციო  კურიკულუმის შეფასების 

კომპონენტი, აგრეთვე პრობლემები და პერსპექტივები საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიასთან 

დაკავშირებით. 

 

საძიებო სიტყვები: საკომუნიაკციო ენის სწავლება, საკომუნიკაციო მეთოდოლოგია,  მოსწავლეზე 

ორიენტირებულობა, საკომუნიკაციო კურიკულუმი, საჭიროებების ანალიზი, კურიკულუმის შინააარსი, 

შეფასება, მეტაკომუნიკაცია. 

 

შესავალი 

    ენის სწავლების დროს საყოველთაოდ 

აღიარებული და გაზიარებულია, რომ  

მნიშვნელოვანია ენის გამოყენება, ენისა,  

როგორც „წარმოსახვით-ფუნქციური“ ფორმის 

მქონე ელემენტისა. ენის სწავლების პროცესში 

ასევე მხარდაჭერილია ენის სწავლების  

„საკომუნიკაციო მიდგომაც“. წინამდებარე 

სტატია მიზნად ისახვს, განსაზღვროს 

საკომუნიაციო ენის სწავლების 

თავისებურებები. 
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    საკომუნიკაციო კურიკულუმი ენის 

შესწავლის მიზნად განიხილავს 

შემსწავლელის (ნებისმიერი სოციალურ-

კულტურული ჯგუფის წევრის) მიერ ისეთი 

უნარების განვითარებას, რათა მან დაამყაროს 

კომუნიკაცია ჯგუფის დანარჩენ წევრებთან. 

სწორედ სოციალური კონვენციები 

განსაზღვრავს ენის ფორმას და თვისებას, რაც, 

თავის მხრივ, ენის სწავლის პროცესს უფრო 

ცენტრალიზებულს ხდის.  

     ყოველდღიური კომუნიკაცია არის 

ინტერპერსონალური, იდეატორული, 

ტექსტუალური ცოდნისა და მათი 

ურთიერთზემოქმედების სინთეზი. თუმცა, ეს 

ყველაფერი, ამავდროულად, დაკავშირებული 

და ინტეგრირებულია ადამიანის ქცევის სხვა 

ფორმებთანაც.  ენაში  აზრების, შესაძ-

ლებლობების გაზიარება და განხილვა  

გულისხმობს პერცეფციებისა და კონცეპ-

ტების გამოყენებასა და მათ სრულყოფას. ეს, 

თავის მხრივ, შესაძლებლობას აძლევს 

მასწავლებელს, დაინახოს ენის სწავლების 

ზოგადი მიზანი, როგორც მოსწავლის 

საკომუნიკაციო უნარების განვითარება 

ინდივიდუალური და სოციალური 

განვითარების კონტექსტში.  

 

1. საკომუნიკაციო ენის სწავლება  

     საკომუნიკაციო ენის სწავლების თეორია 

წარმოიშვა რამდენიმე განსხვავებულ 

მიდგომის საფუძველზე. 1970-1980 წლებში 

ლინგვისტებმა და ენის პედაგოგებმა 

გადაწყვიტეს, გადაეფასებინათ ენის სწავლის 

პრაქტიკა, სწავლის თავისებურებებისა და 

სწავლის პროცესში მასწავლებლებისა და 

მოსწავლეების როლების გათვალისწინებით. 

შეპირისპირების თეორია, რომელსაც ჩვენ 

ვუწოდეთ დაპირისპირება „ტრადიციულ“ და 

ენის კომუნიკაციურ სწავლებას შორის,  

წამოაყენა დევიდ ნუმანმა (1992). აღნიშნული 

შეპირისპირება ნათლადაა წარმოჩენილი 

ცხრილში #1. ცხრილი წარმოგვიდგენს 

კონტრასტებს ენისა და სწავლის თეორიების 

ურთიერთმიმართებას შორის, აგრეთვე   

სასწავლო მასალების, საკლასო აქტივობების, 

მიზნების, სილაბუსისა და ენის სწავლის 

პროცესში ჩართული მასწავლებლისა და 

მოსწავლის როლების ურთიერთმიმართე-

ბებს. 

ცხრილი 1 

  შეხედულებები ენისა და სწავლების თავისებურებების შესახებ 

 

სწავლება ტრადიციული  საკომუნიკაციო ენა 

 

 ენის თეორია  ენა არის   იერარქიულად 

დალაგებული წესებისა და 

სტრუქტურების სისტემა.   

ენა არის აზრის გამომხატველი 

სისტემა: პირველადი ფუნქცია-

ინტერაქცია.   

 სწავლების თეორია წესების ფორმირება; უნარების აქტივობები გულისხმობს რეალურ 
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განვითარება უფრო ეფექტურია, 

როდესაც ვერბალურ ინფორმაციას წინ 

უსწრებს წერილობითი   ინფორმაცია. 

ანალოგია არ განიხილება.   

კომუნიკაციას;  შინაარსობრივი 

დავალებების შესრულება და ენის 

გამოყენება ეხმარება მოსწავლეს 

ენის შესწავლაში.    

მიზნები ბგერების სტრუქტურის კონტროლი; 

ენის აღმნიშვნელების ფორმირება და  

მოწესრიგება.   

მიზნები ასახავს ენის 

შემსწავლელის საჭიროებებს. ის 

მოიცავს პრაქტიკულ  უნარებსა და 

ლინგვისტურ დამატებებს.   

სილაბუსი გრადუირებული სილაბუსი: 

ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, 

შეპირისპირებითი ანალიზი.  

სილაბუსი მოიცავს 

ჩამოთვლილიდან რამდენიმეს ან 

შესაძლოა ყველა მათგანს: 

სტრუქტურა, პრაქტიკული 

გამოყენება, ცნებები, თემები და 

დავალებები. მათი გრადაცია 

ხდება ენის შემსწავლელთა 

საჭიროებების გათვალისწინებით.  

 აქტივობები დიალოგები და სავარჯიშოები; 

გამეორება და დამახსოვრება; ვარჯიში 

ნიმუშების მიხედვით.   

 მოსწავლეთა ჩართვა 

კომუნიკაციაში; კომუნიკაციის 

დროს ინფორმაციის გაზიარება,  

საკუთარი აზრის გამოხატვა და 

ინტერაქცია.     

 მოსწავლის როლი  მოსწავლე, როგორც ორგანიზმი, 

რომელსაც შეიძლება აჩვენო   უნარების 

განვითარების ტექნიკა, სწორი 

პასუხების მიყვანის მიზნით.   

მოსწავლე, როგორც აზრის 

გამომხატველი, ინტერაქციის 

მონაწილე, როგორც რაიმეს 

მიმცემი, ასევე რაიმეს მიმღები.   

მასწავლებლის როლი  ცენტრალური და აქტიური; 

მასწავლებლის დომინანტურობის 

მეთოდის გამოყენება; მასწავლებელი, 

როგორც სანიმუშო. მიმართულებებისა 

და სწავლების ფაზების 

წარმმართველი.   

კომუნიკაციის პროცესის 

ფასილიტატორი, მოსწავლეთა 

საჭიროებების დამკვირვებელი და 

განმხილველი, მოსწავლეთა 

კონსულტანტი და პროცესის 

მენეჯერი.   

 სასწავლო მასალის როლი უპირველესად მასწავლებელზე ორიენ-

ტირებული. თვალსაჩინო და ფორმა-

ლური. ხშირად გამოყენებული ენის 

ლაბორატორია. 

საკომუნიკაციო ენის უმთავ-რესი 

როლი;  დავალებებზე 

დაფუძნებული; ავთენტური 

მასალები.   

 წყარო: ნუნანი და ლამბი, 2001:31 

 

       იმის გაანალიზებამ, რომ  საკომუნიკაცო 

პროცესი იყო უფრო მეტად ინტეგრირებული, 

ვიდრე  სწავლის პროცესის ცალკეული  

კომპონენტები, წარმოშვა ენობრივი 
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 განათლების დილემა.  ეს ნიშნავდა, რომ 

დანიშნულება (მეტყველება სხვა ენაზე) და 

მიმართულება (მცდელობა, ისწავლო სამიზნე 

ენა) მიუახლოვდა ერთმანეთს და, უფრო 

მეტიც, ზოგ შემთხვევაში (მაგ. როლური 

თამაშების და სიმულაციების დროს) ისინი 

ერთმანეთისაგან ძნელად გასარჩევი გახდნენ. 

საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, ენის 

შესწავლის პროცესში წარმოჩენილი დილემის 

გადაჭრის ყველაზე ხელსაყრელი გზა არის 

ძლიერი სტრუქტურისა და სუსტი 

სტრუქტურის მიდგომებით სწავლება. 

ძლიერი სტრუქტურის მიდგომაა, როდესაც 

მასწავლებელს აქვს ძალა და კონტროლი. 

სუსტი სტრუქტურის მიდგომაა, როდესაც 

ძალა და კონტროლი გადანაწილებულია 

მოსწავლეებზე. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

ჩვენ არ ვათანაბრებთ  ძლიერი სტრუქტურის  

მიდგომას არაკომუნიკაციურ სწავლებასთან, 

ხოლო  სუსტი სტრუქტურისას - კომუნი-

კაციურ სწავლებასთან.  

 

2. მეთოდოლოგია, როგორც საკომუნიკაციო 

პროცესი 

ენის შესწავლის საკომუნიკაციო კური-

კულუმი განიხილება, როგორც საკომუ-

ნიკაციო ინტერაქცია, რომელიც გულისხმობს 

პროცესში ყველა მონაწილე პირის 

ჩართულობასა და სასწავლო რესურსების 

მრავალფეროვნებას. გარდა ამისა, ენის 

შესწავლა შეიძლება განხილულ იქნეს 

როგორც  პროცესი, რომელიც იქმნება 

მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის 

ინტერაქციით, ტექსტებისა და აქტივობების 

კომბინირებულობით.  

კომუნიკაციური ინტერაქცია შესაძ-

ლებელია იყოს მოსწავლის შესაძლებ-

ლობებისა და კომპეტენციების მობილიზება  

ერთობლივი მოლაპარაკებების, დანაწევ-

რებული აღქმისა და   აზრთა გაზიარების 

კუთხით. კომუნიკაციურმა კლასმა შეიძლება 

იმუშაოს როგორც ფორუმმა, რომელიც 

ხასიათდება ზემოთ დასახელებული 

უნარების (ერთობლივი მოლაპარაკებების, 

დანაწევრებული აღქმის, გაზიარების 

უნარების) სტიმულირებით,  ცოდნის 

შეძენისა და კომპეტენციების განვითარების 

პროცესში. ეს სტიმულირების პროცესი 

დამოკიდებული იქნება განსხვავებული 

ტექსტების   განსხვავებული საშუალებებით 

რანჟირებაზე.  მაგალითად, ვერბალური, 

წერილობითი, ვიზუალური და აუდიო-

ვიზუალური  ტექსტები, რომელთა 

გამოყენებაც მოსწავლეს შეეძლება სხვადასხვა 

აქტივობებისა და სავარჯიშოების 

დახმარებით ენობრივი კომპეტენციების 

განვითარების მიზნით.  

ინტერპრეტაციის, გამოხატვისა და 

მოლაპარაკებების  საკომუნიკაციო უნარები 

არის უმთავრესი ანუ „პირველადი“ უნარები 

ნებისმიერი მიზნობრივი კომპეტენციის 

განსავითარებლად. ასე რომ, ისინი 

ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული 

საკომუნიკაციო პროცესის განმავლობაში და 

ისინი თვისებრივად კომპლექსურია. 

საკომუნიკაციო პროცესი მოიცავს  

ფსიქოლოგიურ ასპექტებსაც, მაგალითად, 



 
 
 
 

69 
 

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

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

მათ შეიზლება  „მეორეულ“ უნარებიც 

ვუწოდოთ, ესენია: „კოდირება“. „კოდების 

შეცვლა“ და „სტილის ცვალებადობა“ 

(ბერნშტაინი 1971, ჰიმესი 1971, ლებოვი 1972). 

ამ საკომუნიკაციო უნარების გამოყენება 

აისახება საკომუნიკაციო პროცესში უნარების 

კომბინაციის სახით. საუბრის, მოსმენის, 

წერისა და კითხვის შესაძლებლობები 

შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 

ინტერპრეტაციის, ექსპრესიისა და მოლაპა-

რაკებების წარმოების ძირითადი  უნარები.  

უნარები, ეს არის ძირითადი საკომუნიკაციო 

კომპეტენციებისა და საკომუნიკაციო 

პროცესის გადაკვეთის წერტილი.  უნარები 

არის საშუალებები, რითაც ცოდნა და  

შესაძლებლობა  გარდაიქმნება ქმედებად და 

პირიქით.  

იმისათვის, რომ მხედველობაში იქნას 

მიღებული პერსონალური ინტერესები და 

მათი მრავალფეროვნება, მოსწავლეებს 

საშუალება უნდა მივცეთ, იმუშაონ ერთი ან 

მეტი საშუალების გამოყენებით, მათ 

შეუძლიათ იმუშაონ სხვადასხვა მიმართუ-

ლებით: 1) შეუძლიათ წაიკითხონ 

წერილობითი ტექსტები, შეუძლიათ 

მოუსმინონ ვერბალურ ტექსტებს, ან 3) 

დააკვირდნენ და გაააანალიზონ ვიზუალური 

ტექსტები. საკომუნიკაციო პროცესი არის 

მართული პროცესი, რომელიც ემყარება 

საერთო შეთანხმებებს,  ხოლო თითოეული 

ტექსტის ტიპი გამოხატავს აღნიშნული 

საერთო შეთანხმებების თავისებურებებს.  

საკლასო აქტივობების დროს 

მონაწილეები შეიძლება ჩაერთონ როგორც 

კომუნიკაციის, არეთვე მეტაკომუნიკაციის 

პროცესებში. მეტაკომუნიკაციურ პროცესში 

ჩვენ ვგულისხმობთ მოსწავლის  ანალიზის, 

მონიტორინგისა და შეფასების უნარებს, 

რომლებიც სხვადასხვა ტექსტშია  იმპლი-

ციტურად მოცემული. ეს უნარებიაღნისნული 

ტექსტების შესადარებლად გამოიყენება. 

ამგვარი ტიპის მეტაკომუნიკაციური 

პროცესი, თავის მხრივ, იქცევა საკლასო 

კომუნიკაციის სოციოლინგვისტურ აქტი-

ვობად. 

 

3. მასწავლებლისა და მოსწავლის როლი 

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიის ფარგლებში 

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიის 

ფარგლებში მასწავლებელს აქვს ორი 

უმთავრესი როლი. უმთავრესია ფასილიტა-

ტორის როლი საკლასო საკომუნიკაციო  

პროცესში. აგრეთვე მნიშვნელოვანია მისი 

როლი საკომუნიკაციო პროცესის 

მონაწილეთას  ტექსტებთან მუშაობისა და 

აქტივობებში ჩართვის დროს. მისი მეორე 

მთავარი როლია, ჩაერთოს როგორც  

დამოუკიდებელი მონაწილე  მოსწავლე-

მასწავლებლის გაერთიანებულ ჯგუფში. 

მასწავლებელი თამაშობს აგრეთვე სხვა 

მნიშვნელოვან როლებსაც, მაგალითად, 

მასწავლებელი, როგორც რესურსების ორგა-

ნიზატორი და მასწავლებელი, როგორც 

თავად რესურსი. მისი მოვალეობაა, 

უხელმძღვანელოს საკლასო აქტივობებსა და 66 
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 პროცედურებს. მისი, როგორც ხელმძღვა-

ნელის როლი უფრო არაპროგნოზირებადი და 

ცვალებადია: მასწავლებელი ხანდახან ამ 

როლს მოსწავლეებსაც უთმობს. აქედან 

გამომდინარე, მასწავლებელსა და მოსწავლეს 

შეუძლიათ როგორც ინფორმაციის მიწოდება, 

აგრეთვე უკუკავშირის მიღება სწავლა-

სწავლების პროცესში. როგორც პროცესის 

გაძღოლისას, ასევე მონიტორინგის დროს, 

მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს „პოტენციალის 

ამოცნობის/ წინასწარმეტყველების“ უნარი იმ 

მიზნით, რომ ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს  

სწავლის პროცესში ჯგუფური ან ინდივიდუ-

ალური ცოდნისა და უნარების გამო-

მუშავებას.  ამ შემთხვევაში მასწავლებელი 

კონცენტრირებულია, გამოუმუშაოს მოსწავ-

ლეს კომპეტენციები.  

 მასწავლებლის მესამე როლი - მასწავ-

ლებელი, როგორც მკვლევარი. ის ხელს 

უწყობს სათანადო ცოდნისა და უნარების 

გამომუშავებას; არის თანამედროვე;  

აკვირდება ენის სწავლის პროცესის 

თავისებურებებს და აქვს ორგანიზატორული 

უნარები. 

 როგორც პროცესის  ერთ-ერთმა  

მონაწილემ, მასწავლებელმა აქტიურად უნდა 

გაუზიაროს სწავლისა და სწავლების 

პასუხისმგებლობა მოსწავლეებს. მსგავსი 

ტიპის გაზიარება ამზადებს საფუძველს 

ერთობლივი გადაწყვეტილებებისა და 

მოლაპარაკებების წარმოებისათვის, რაც 

მასწავლებელს, თავის მხრივ, ხდის პროცესის 

თანამონაწილედ. 

მეორე მხრივ, თითოეული  მოსწავლე 

პირისპირ, მარტო დგას ამოცანასთან, 

აღმოაჩინოს და გაიგოს, თუ როგორ ისწავლოს 

ენა. თითოეული მოსწავლე, თავის მხრივ, 

თვითონ ირჩევს, როგორია მისი როლი 

სასწავლო პროცესში და პრიორიტეტებად 

ალაგებს სწავლის პერიოდში მისაღწევ 

მიზნებს.  

 მოსწავლეების როლი აგრეთვე დიდია 

მონიტორინგის პროცესშიც. მათ შეუძლიათ 

სუბიექტურად დააკვირდნენ საკუთარი 

სწავლის პროცესს. საკუთარი აზრის 

გამოხატვისა და დიალოგების მიმდი-

ნარეობის პროცესში მოსწავლე ითავისებს 

ორმაგ როლს: პირველი როლი, იყოს სხვა 

დანარჩენი მოსწალეების პოტენციური 

მასწავლებელი და მეორე როლი -  იყოს 

მასწავლებისათვის ინფორმაციის მიმცემი, 

მისცეს საშუალება მასწავლებელს, 

დააკვირდეს და გააანალიზოს სწავლების 

პროცესი.  

 

2.2 მოსწავლეზე ორიენტირებულობა 

მოსწავლეზე ორიენტირებულობის 

კონცეფციამ ბოლო წლებში დიდი 

გამოხმაურება ჰპოვა. მოსწავლეზე ორიენტი-

რებულობის ფილოსოფია მიჰყვება  მკაცრად 

განსაზღვრულ ხაზს ემპირიული სწავლე-

ბების, ჰუმანისტური ფსიქოლოგიისა და 

სავარჯიშოებზე დამყარებული ენის 

სწავლების მიმართულებით. ცხრილი 2 

გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება აისახოს 

მთელი კონტინუუმი სასწავლო პროცესის 

დარგში. კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ ჩვენს 

67 
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აზრს, რომ მოსწავლეზე ორიენტირებულობა 

არ არის  არც „ყველაფერი“ და არც „ არაფერი“. 

თუმცა, აღვნიშნავთ, რომ  მისი დანერგვა 

შესაძლებელია სწავლების სხვადასხვა საფე-

ხურზე. 

ცხრილი 2 

 სასწავლო პროცესში მოსწავლეზე ორიენტირებულობა 

დონე  მოსწავლის ქმედება  შენიშვნა 

1 ცნობიერების ამაღლება/ 

ინფორმირებულობა 

მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს პედაგოგიურ  

სავარჯიშოებზე ორინეტირებული სტრატეგიის  

შედეგებს და მისთვის პრიორიტეტულ სწავლების 

სტილს/ სტარტეგიას.     

2  ჩართულობა მოსწავლეები აკეთებენ თავისუფალ არჩევანს.   

3  ინტერვენცია მოსწავლეები ახდენენ მოცემული  სავარჯიშოების 

მოდიფიკაციას/ ადაპტირებას.   

4  შემოქმედებითობა  მოსწავლეები თვითონ იგონებენ სავარჯიშოებს. 

5  ტრანსცედენტალურობა/ ზღვრის 

გადალახვა 

მოსწავლეები ხდებიან მასწავლებლები და 

მკვლევრები.   

წყარო: ბრინი და კანდლინი 2001:170 

 

 მოსწავლეზე ორიენტირებული 

სწავლების კურიკულუმი მოიცავს ისეთ 

ელემენტებსაც, რომლებიც ტრადიციული 

მიდგომის კურიკულუმის ფაზების მსგავსია.  

მაგალითად, დაგეგმვა (მოიცავს საჭირო-

ებების ანალიზს, მიზანს და  რეალურ 

გარემოებებს), იმპლემენტაცია (მოიცავს 

მეთოდოლოგიისა და სასწავლო მასალების 

შექმნა-განვითარებას) და შეფასება.  თუმცა, 

მთავარი განსხვავება მოსწავლეზე ორიენტი-

რებულ სწავლებასა და ტრადიციულ 

მიდგომას შორის არის ის, რომ მოსწავლეზე 

ორიენტირებული სწავლების მიდგომის 

მიხედვით,  სასწავლო პროგრამა - ეს არის 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების 

ერთობლივი ძალისხმევა. ამიტომაც, 

მასწავლებლები საჭიროებენ, სისტემატურად 

გამოიმუშაონ უნარები, რომლებიც 

უმნიშვნელოვანესია პედაგოგიკაში მოსწავ-

ლეზე ორიენტირებული მიდგომის 

დასანერგად.   სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ენის შემსწავლელი პროგრამა მიზნად უნდა 

ისახავდეს ორ რამეს: ენის სრულყოფილად 

სწავლებასა და ენის სწავლების პროცესს.  

 

3. ენის სასწავლო გეგმის განვითარება   

როგორც ცხრილი 3-დან ვხედავთ 

(წყარო: ნუნანი და ლამბი 2001) ენის 

სასწავლო გეგმის განვითარების პროცესში 

ყველაზე დიდი გავლენა აქვს საკომუნიკაციო 

ენის სწავლებას.  უპირველეს ყოვლისა, უნდა 

აღინიშნოს რომ ენის სწავლების გეგმის შექმნა 
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უფრო მეტად რთული გახდა.  მაშინ როცა 

ოცი-ოცდაათი წლის წინ სასწავლო გეგმაზე 

მუშაობის დროს ამოსავალი წერტილი იყო 

მოსწავლეთა დონის განსაზღვრა მათი 

ამჟამინდელი გამოცდილებისა და ცოდნის 

მიხედვით, საკომუნიკაციო ენის სწავლების 

გეგმაში ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ 

გეგმა უნდა ასახავდეს მოსწავლის 

საკომუნიკაციო საჭიროებებსა და  სწავლების 

პროცესს. კურიკულუმის შექმნის პროცესში 

მნიშვნელოვანია, იყოს უფრო მეტი 

ინფორმაცია მოსწავლეების საჭიროებების 

შესახებ.  კიდევ ერთი მთავარი ცვლილება 

არის ის, რომ საკომუნიკაციო სავარჯიშოები 

მოექცა სასწავლო გეგმის ცენტრალურ 

ნაწილში. მიუხედავად იმისა, რომ  

სავარჯიშოები მოიცავს და ასწავლის 

გარკვეულ ლექსიკურ, ფონოლოგიურ და 

მორფოლოგიურ საკითხებს, სავარჯიშოები 

ამავდროულად ასახავს მოსწავლეების 

საკომუნიკაციო საჭიროებებსაც. ენაზე 

ორიენტირებულ  სავარჯიშოებს აღნიშნულ 

სასწავლო გეგმაში მეორე ადგილი უჭირავს.  

ცხრილი 3 

 

 სასწავლო გეგმის ელემენტები 

მენეჯმენტის საკითხები 

High-structure contexts Low-structure contexts 

 დაგეგმვის ფაზა 

 კურსის მოფიქრება/დიზაინი 

როგორ უნდა ვასწავლო სხვადასხვა 

ინსიტუციების აზრის 

გათვალისწინებით? რა 

ადმინისტრაციულ 

გადაწყვეტილებებს ეფუძნება 

მასწავლებლის  სახელმძღვანელო? 

როგორ შევქმნა/ როგორ 

გავაადვილო ჩემი საკუთარი 

სიტყვები / მიზნები / 

სავარჯიშოები?   

 საჭიროებების ანალიზი როგორ მოვახდინო ჩემი 

სტუდენტების  სწავლის 

პრიორიტეტების 

იდენტიფიცირება?   

როგორ ჩავრთო ჩემი 

მოსწავლეები საჭირობების 

იდენტიფიცერების პროცესში?   

 კოლეგიალობა როგორ ვითანამშრომლო 

კოლეგებთან კურსის დაგეგმვის 

პროცესში? როგორ მივიღო უფრო 

მეტი ინფორმაცია კოლეგების 

შეხვედრების დროს? 

შესაძლებელია თუ არა კოლეგების 

შეხვედრებმა ხელი შეუწყოს 

ეფექტურ დაგეგმარებას?    

რა შესაძლებლობები არსებობს 

ერთობლივი / ჯგუფური 

სწავლების დროს? 

 რესურსები  როგორ მოვახერხო კომპლექსური 

ტექსტების გამოყენება? 

როგორ მოვახდინო ტექსტის 

მოდიფიკაცია / ადაპტირება? 
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 როგორ შევქმნა / მოვიფიქრო  

ჩემი საკუთარი რესურსები? 

როგორ შევქმნა დანაწევრებული 

ინფორმაციის მომცველი 

სავარჯიშოები? იქნება თუ არა ეს 

სავარჯიშოები ეფექტური ამ 

კონტქსტში?   

 დანერგვის ფაზა 

საუბარი / ინტერაქცია 

სწორად სწავლების რა ეფექტური 

სტრატეგიები არსებობს?  როგორ 

დავაფიქსირო უკუკავშირი  

ძლიერი სტრუქტურის მიდგომის 

სავარჯიშოებში?  

გამოკითხვის რა სტრატეგიები 

უადვილებს მოსწავლეს საქმეს 

სუსტი სტრუქტურის მიდგომის 

სავარჯიშოების შესრულებისას?  

როგორ დავაფიქსირო უკუკავ-

შირი სუსტი სტრუქტურის 

სავარჯიშოებში?  რა ტიპის გამო-

კითხვა ზრდის მაქსიმალურად 

მოსწავლის პროდუქტულობას?  

 მოსწავლის ენა როგორ შევასწორო მოსწავლის 

შეცდომები?   

როგორ წარმოვადგინო ენის 

მოდელები პატარა ჯგუფებში 

როლური თამაშების დროს, 

სადაც მთავარი ფოკუსი იქნება 

შეხედულებებისა და აზრების 

გაცვლაზე?   

 მოსწავლის ატიტუდები   როგორ მოვაგვარო ჯგუფში 

კონფლიქტები? 

როგორ ვიმოქმედო 

მოსწავლეების წინააღმდეგობის 

შემთხვევაში, თუ მათ არ 

ენდომებათ მოსწავლის 

ინიცირებულ სავარჯიშოებში 

მონაწილეობა? 

 ჯგუფის კონფიგურაცია როგორ გავუწიო ორგანიზება 

კონტროლირებად პრაქტიკულ 

დავალებებს? როგორ გამოვიყენო 

სწავლების მოდელი ეფექტურად, 

სადაც მასწავლებლლის როლი 

დომინანტურია?   

როგორ შევქმნა პატარა ჯგუფები?  

საკომუნიკაციო დავალებების რა 

მიდგომები არსებობს, სადაც 

მოსწავლეები შეძლებენ იმუშაონ 

დამოუკიდებლად?  

  

 შეფასების ფაზა რომელი მეთოდოლოგია შეიძლება როგორ დავეხმარო ჩემს 
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 მოსწავლის შეფასება დამეხმაროს ჩემი მოსწავლეებს 

მიღწევების შეფასებაში?   

მოსწავლეებს თვითშეფასების 

ეფექტური მეთოდოლოგიის 

შემუშავებაში?   

სასწავლო პროცესის 

თვითშეფასება   

  

 ფორმალური შეფასება  რამდენად შეიძლება 

განვითარედნენ მოსწავლეები 

შეფასების პროცესში 

ჩართულობით?   

 

და ბოლოს, კურიკულუმის შემუშავე-

ბის პროცესი შეიძლება შევადაროთ  მოსწავ-

ლეების, ენისა და სწავლის პროცესის შესახებ 

ინფორმაციებით  ფოკუსების ჩვენების აქტს.  

 

3.1. მიზნების დასახვა   

საჭიროებების ანალიზი ქმნის 

საფუძველს დავსახოთ მიზნები და  

გამოვკვეთოთ მიზნის მიღწევის 

საშუალებები. არსებობს საჭიროებების 

ანალიზის სამი განსხვავებული მიდგომა. 

ბრინდლი (1989) ამ მიდგომებს ენობრივი 

მოხერხებულობის ორიენტაციას, ფსიქოლო-

გიურ / ჰუმანისტურ ორინეტაციასა და 

მიზნობრივ ორიენტაციას უწოდებს.   ეს სამი 

მიდგომა დიფერენცირებულია საგანმანათ-

ლებლო ახსნა-განმარტებების, ინფორმაციის 

შეგროვების ტიპისა და ინფორმაციის 

შეგროვების მიზნის მიხედვით. აღიშნული 

სამი მიდგომის გამოკვეთილი 

თავისებურებები წარმოდგენილია ცხრილში 

4  (წყარო: ბრინდლი 1989: 67-69).   

 

ცხრილი 4 

საჭიროებების ანალიზის სამი მიდგომა 

 ენის ფლობის ორიენტაცია  ფსიქოლოგიურ/ ჰუმანისტური 

ორიენტაცია 

 განსაზღვრული მიზნის 

ორიენტაცია 

მთავარი საგანამანათლებლო 

პრინციპი 

მოსწავლეები უფრო 

ეფექტურად სწავლობენ 

ჯგუფებში, რომლებიც ენის 

ფლობის დონეების 

მიხედვითაა ჩამოყალიბებული.    

 

მოსწავლეები უფრო ეფექტურად 

სწავლობენ, როდესაც ჩართულები 

არიან სასწავლო პროცესში.   

 

 

მოსწავლეები უფრო ეფექტურად 

სწავლობენ, როდესაც შინაარსი 

რელევანტურია მათი 

საჭიროებებისა და ინტერესების.   

 ინფორმაციის ტიპი 

 

 

 

 

ინფორმაცია მშობლიურ ენაზე 
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 ენის ფლობა/ ენობრივი 

სირთულეები   

ატიტუდები, მოტივაცია, ენის 

სწავლების სტრატეგიების 

პრიორიტეტულობა.   

მოლაპარაკე ადამიანის შესახებ 

ენის შემსწავლელთა 

საკომუნიკაციო გარემოში.  

    

 შეგროვების მეთოდები 

 

სტანდარტიზებული ტესტები/ 

ფორმები; 

დაკვირვება 

 

 

 

 სტანდარტიზებული ტესტები; 

 დაკვირვება, ინტერვიუ, განხილვა. 

 

 

ენობრივი ანალიზი; 

 მოსწავლეების მიერ ენის 

გამოყენების მაგალითების 

განხილვა. 

 მიზანი 

მოსწავლეები შეიძლება 

გადანაწილდნენ  ენის ფლობის 

ჰომოგენურ ჯგუფებში;   

მასწავლებლებმა ენის 

სწავლების შეიძლება დაგეგმონ 

მოსწავლეების ენის ფლობის 

დონის რელევანტურად.  

 

მოსწავლეთა ინდივიდუალური 

მახასიათებლები სეიზლება 

გამოიხატოს დებატების/ 

მსჯელობების დროს. მოსწავლეებს 

შეიზლება დაეხმაროთ სწავლის 

პროცესში გადაწყვეტილებების 

მიღების დროს დამოუკიდებლობა.   

 

მოსწავლეების საკომუნიკაციო 

მიზნებთან რელევანტური იქნება 

მათი ენობრივი მონაცემები.  

მოტივაცია გაიზრდება  

ენობრივი შინაარსის გაზრდის 

პარალელურად. 

  

 

 

 ერთად თავმოყრილი საჭიროებების 

ანალიზის მთავარი მიზანია მოსწავლეთა 

კატეგორიზაცია და დაჯგუფება. დაჯგუფების 

პროცესი ამარტივებს სწავლის პროცე-

დურების თავისებურებებს.   

მიზნები და გარემოებები ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ელემენტებია საგანმანათ-

ლებლო კონტექსტში, რადგან ისინი 

უზრუნველყოფენ პედაგოგიური სავარჯი-

შოების სელექციისა და ინტეგრირების 

საფუძველს. გარდა ამისა, მიზანი გვაძლევს 

რეკომენდაციას გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში.    

თავისებურებების ეს საინტერესო 

ჯაჭვი ჩამოაყალიბა ავსტრალიელმა სკარინო 

ეთ ალმა 1988 წელს. თავისებურებების ამ 

ჯაჭვს „ავსტრალიური ენის დონეების 

სახელმძღვანელო“ უწოდეს. ამ სახელ-

მძღვანელოს შექმნის მიზანი იყო, 

დახმარებოდა მასწავლებლებს უცხო ენის ან 

მეორე ენის სწავლების დროს. „ავსტრალიური 

ენის დონეების სახელმძღვანელო“ მოიცავს 

რამდენიმე  ზოგად მიზანს, რომელიც 

შემდგომ ჩაშლილია კონკრეტულ მიზნებად. 

აღნიშნული მიზნები წარმოდგენილია 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (წყარო: სკარინო, 

1988).   
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ზოგადი მიზანი კონკრეტული მიზნები 

 კომუნიკაცია 

 ენის გამოყენების მიზნით ორგანიზებულ 

აქტივობებში მონაწილეობით მოსწავლეები 

განივითარებენ  საკომუნიკაციო უნარებს ისე, რომ 

ისინი განავრცობენ ქსელებს ინტერპერსონალური 

ურთიერთობებისათვის. მათ აგრეთვე  შეუძლიათ 

გაცვალონ ინფორმაცია და გამოიყენონ ენობრივი 

შესაძლებლობები სწავლისათვის ან დასვენებისა 

და გართობის მიზნით.   

შეძლონ გამოიყენონ ენა:   

- ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და მისი 

შენარჩუნებისათვის, ინტერესების შესახებ 

დისკუსიებში  მონაწილეობისათვის (მაგ. 

ინფორმაციის, იდეების, განწყობების, 

გამოცდილებების, გეგმებისა და აზრთა გაცლა-

გამოცვლის  პროცესში); 

- მონაწილეობა სოციალურ ინტერაქციაში, 

რომელიც უკავშირდება პრობლემების გადაჭრის, 

გადაწყვეტილებების მიღების საკითხებს.  ქმედება 

იმისათვის, რომ მიიღოს სარგებელი, მომსახურება 

ან საჯარო ინფორმაცია; 

-ინფორმაციის ამოღება წერილობითი ან 

ვერბალური ტექსტიდან მისი  დეტალური  

დამუშავების დროს.  მიღებული ინფორმაციის 

გადამუშავება და  გამოყენება; 

- ინფორმაციის მიწოდება წერილობითი ან 

ვერბალური ფორმით ( მაგ. საუბრის დროს, ესეს 

დაწერის ან ინსტრუქციების მიცემის დროს);   

- მოსმენა, კითხვა ან ტექსტის განხილვა, ასევე 

სტიმულზე ინდივიდუალური რეაგირება  ( მაგ. 

მოთხრობა, მხატვრული ფილმი, სიმღერა, ლექსი, 

ნახატი, თამაში);     

 ვისწავლოთ - „თუ როგორ ვისწავლოთ“ 

მოსწავლეებში იზრდება პასუხისმგებლობა, 

მართონ საკუთარი სწავლის პროცესი და ისწავლონ 

„ თუ როგორ ისწავლონ ენა“ . 

იმისათვის, რომ განვავითაროთ: 

- კოგნიტური უნარები ( შეძლოს გაიგოს 

ღირებულებები, გამოიცნოს ატიტუდები, 

გაიზიაროს გრძნობები, იფიქროს და უპასუხოს 

კრეატიულად);    

- სწავლის - „თუ როგორ ვისწავლოთ“ - უნარები;    

- კომუნიკაციის სტრატეგიები (შეძლოს დაამყაროს 

კომუნიკაცია მოცემულ ენაზე). 

 

სასწავლო კურიკულუმების 

უმეტესობა, რომლებიც ეფუძნება მიზნებსა 

და მიზნების მიღწევის საშუალებებს, თავის 

თავში მოიცავს  მცირე რაოდენობით 
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კონკრეტულ ამოცანებს, რომლებიც ზოგადი 

მიზნის მიღწევის რეალური საფუძველია. 

ზოგადი   მიზნები მიუთითებს, თუ რისი 

გაკეთება უნდა შეეძლოთ მოსწავლეებს 

სწავლის დასრულების შემდეგ. ზოგადი 

მიზნები უნდა აერთიანებდეს მოქმედებას, 

გარემოებებსა და სტანდარტებს.     

 

3.2. საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიის  

შინაარსი 

საკომუნიკაციო კურიკულუმმა უნდა 

მოახდინოს  შინაარსის შერჩევისა და  სტრუქ-

ტურირების კრიტერიუმების ადაპტირება, 

რაც განსაზღვრავს და გავლენას მოახდენს 

საკომუნიკაციო ენის სწავლა-სწავლების 

პროცესზე. ნებისმიერი კურიკულუმის 

შინაარსი შეიძლება დაეფუძნოს რამდენიმე 

ადაპტირებულ კრიტერიუმს. მნიშვნე-

ლოვანია, რომ აღნიშნული კრიტერიუმები 

ქვემოთ ჩამოთვლილ ხუთ მნიშვნელოვან 

ასპექტს ითვალისწინებდეს: ფოკუსს, შედეგს,  

ქვედანაყოფებს,  თანამიმდევრულობას, 

მიმართულებას.   

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიის 

შინაარსი ფოკუსირებულია ცოდნაზე, 

როგორც კოგნიტურ, ასევე შეგრძნებით/ 

ემოციურ ცოდნაზე, რომლებიც 

მოსწავლისათვის ინდივიდულური სიგნი-

ფიკანტებია.  ასეთი ცოდნა შეიძლება გან-

ვიხილოთ ინტერპერსონალურ კონტექსტში. 

მას შეუძლია მოტივირება გაუკეთოს 

ინდივიდუალური და ზოგადი აზრის 

ჩამოყალიბებას ავთენტური და პრობლე-

მატური საკითხების მომცველ ტექსტებში.  

თუ სასწავლო გეგმის შინაარსი სწავლის 

პროცესში გამორჩევა სენსიტიურობით და 

ჯგუფში კი - ინტერპერსონალური 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებას უწყობს 

ხელს, მაშინ მას ესაჭიროება   ადამიანის 

გამოცდილებისა და ქცევების სხვადასხვა 

ფორმისა  და ენის ინტეგრაციით მხარდაჭერა.    

ტრადიციულად, კურიკულუმის 

შინაარსი მოიცავს სტრუქტურებისა და 

„ფუნქციების“ სერიულ კატეგორიებს. 

შინაარსი გახმოვანებულია აქტივობებსა და 

სავარჯიშოებში, სადაც ორივე, ცოდნაც და 

უნარებიც გამოყენებულ უნდა იქნეს 

მოსწავლის კომუნიკაციურ და მეტა-

კომუნიკაციურ პროცესებში.   

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგიის 

ფარგლებში  თანამიმდევრულობა შეიძლება 

განვიხილოთ ოთხი მიმართულებით.             

1) თანამიმდევრულობა შეიძლება იყოს 

თითოეულ აქტივობასა და დავალებაში.         

2) თანამიმდევრულობა პოტენციურად მო-

ცემულია საკუმუნიკაციო აქტის დროს.          

3) თანამიმდევრულობას აგრეთვე უზრუნ-

ველყოფს იდეების ფორმირებისა და აღქმის 

სისტემა. მაკრო დონეზე მოსწავლე შეიძლება 

ჩაწვდეს საკითხის თანამიმდევრულობას, 

მაშინ, როცა მიკროდონეზე მოსწავლე ახდენს 

მხოლოდ კონცეპტუალური და წარმოსახ-

ვითი თანამიმდევრულობის აღქმას.                

4) თანამიმდევრულობა აისახება აგრეთვე 

უნარების და შესაძლებლობების რეპერ-

ტუარში, აგრეთვე უნარების გამოყენების 
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 ციკლში, აქტივობების დროს. საკომუ-

ნიაკაციო მეთოდოლოგიამ შეიძლება  

თანამიმდევრულობის ოთხივე ზემოთ 

განხილული მიმართულება განიხილოს და 

გამოიყენოს ჯგუფურად, როგორც თანამიმ-

დევრულობათა მცირე დაჯგუფება.  ან  ერთ-

ერთი მათგანი, როგორც ცალკე აღებული.   

თანამიმდევრულობის ეს სახეები ორ 

მნიშვნელოვან უპირატესობას უზრუნველ-

ყოფენ: ისინი ეხმარებიან მოსწავლეებს 

კომპეტენციების განვითარების, ცოდნის 

მიღებისა და უნარების გამომუშავების 

პროცესში; თანამიმდევრულობა აგრეთვე 

ხელს უწყობს დიფერენციაციის პროცესს.   

 

3.3.სასწავლო გეგმის შემუშავების  პროცესის 

შეფასება    

საკომუნიკაციო კურიკულუმი მოით-

ხოვს კომუნიკაციური ინტერაქციის პროცესში 

ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი მიენიჭოს 

შეფასებას. საკომუნიკაციო პროცესს, რომე-

ლიც ემყარება აზრთა ურთიერთგაზიარებასა 

და შეთანხმებას ჩვენ ვაფასებთ 

„გრამატიკული“, „სისწორის/ავთენტურობის“, 

„გარჩევადობის“ და „კოჰეზიური“ თვალ-

საზრისით.   

შეფასების საკომუნიკაციო გამოყენება 

ყურადღებას ამახვილებს მიმდინარე 

შეფასებაზე. ამავე დროს, შემაჯამებელი ან 

საბოლოო შეფასება შეიძლება ეფუძნებოდეს 

რომელიმე კონკრეტულ კრიტერიუმს. გარდა 

ამისა, შეფასების მნიშვნელოვანი 

თავისებურებები  აღწერილი უნდა იყოს 

საკომუნიკაციო კურიკულუმში, ვინაიდან 

შეფასება მჭიდროდაა დაკავშირებული 

სწავლა-სწავლების საკომუნიკაციო პროცეს-

თან. ამ შემთხვევაში შეფასება მოქმედებს 

ორმხრივად: 1) ის აფასებს მოსწავლის 

პროგრესს  სწავლის პროცესში და 2) აფასებს 

სასწავლო კურიკულუმის   მიზნების 

მიღწევას.  

 

დასკვნა   

საკომუნიკაციო კურიკულუმი  

აუცილებლად უნდა იყოს:   აქტუალური 

დროსა და სივრცეში, იყოს ღია და 

ემყარებოდეს თანამედროვე თეორიებს, 

კვლევებსა და კლასში მუშაობის პრაქტიკულ 

გამოცდილებას.  საკომუნიკაციო კურიკულუ-

მი არის ცვალებადობის განსაზღვრის 

არსებითი საშუალება. ცვალებადობა 

შეიძლება აისახებოდეს მიზნებში, მეთოდებსა 

და შეფასების პროცედურებში.  ცვალებადობა 

აგრეთვე  შეიძლება ნიშანდობლივი იყოს 

საკომუნიკაციო პროცესისთვისაც, ვინაიდან 

კომუნიკაცია  მყარდება ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული მასწავლებლებსა და 

მოსწავლეებს შორის.  კლასის სოციალურ-

ფსიქოლოგიური რეალობა, მისი 

პროცედურები და აქტივობები წარმოადგენს 

საკომუნიკაციო გარემოს, სადაც მთელი 

ძალისხმევით შეწყობილად მუშაობს ეს  

აღნიშნული ცვალებადობა. კლასში სწავლა-

სწავლების პროცესი არის  სასწავლო 

კურიკულუმის ყველა კომპონენტის ამოსა-

ვალი წერტილი, ხოლო საკლასო ოთახი ის 

ადგილია, სადაც თითოეული კომპონენტის  

თანამიმდევრულობა მუდმივად დასტურ-
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დება.   სწავლა-სწავლების პროცესი არის 

აგრეთვე  კატალიზატორი იმ მინიმალური 

საჭიროებებისა, რომლებიც უნდა აისახოს 

სამომავლოდ კურიკულუმში, მისი 

განვითარების და დახვეწის თვალსაზრისით.   

საკომუნიკაციო კურიკულუმი, 

რომელიც საკომუნიკაციო პროცესში 

ყურადღებას ამახვილებს სწავლასა და 

სწავლებაზე, აგრეთვე ხაზს უსვამს 

კურიკულუმის კომპონენტების ღიაობასა და 

მზაობას, განიცადოს ცვილებები.   

ტრადიციულად, მოსწავლეებს აქვთ 

მოლოდინი, მიჰყვნენ შინაარსში იმპლი-

ციტურად გადმოცემულ მითითებებს.  

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგია არ განი-

ხილავს კურიკულუმს, როგორც წინასწარ-

განსაზღვრულ მიმართულებას კონკრეტული, 

განსაზღვრული ელემენტებით.  ასეთ 

შემთხვევაში, კურიკულუმი სწავლა-

სწავლების პროცესის ფარგლებში არ ექცევა 

გარეგანი კონტროლის ზემოქმედების ქვეშ. 

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგისს პროცესში 

არჩეული მიმართულებები ხდება 

კურიკულუმის შემადგენელი ნაწილი და  

მოიცავს ურთიერთობებს მასწავლებელსა და 

მოსწავლეს შორის, მოსწავლესა და ტექსტს 

შორის.   

საკომუნიკაციო მეთოდოლოგია კლასს 

განიხილავს, როგორც საკუთარი საკო-

მუნიკაციო პოტენციალის მქონე რესურს.  

კლასი - ეს მხოლოდ ერთი რესურსია ენის 

სწავლების პროცესში. თუმცა  კლასი  

აგრეთვე არის გადაკვეთის წერტილი ისეთი 

რესურსებისა, როგორებიცაა: მოსწავლეები, 

მასწავლებლები და ტექსტები.  თითოეულ 

მათგანს გააჩნია საკმარისად განსხვავებული  

მახასიათებლები იმისათვის, რომ    საკლასო 

შეთანხმება / მოლაპარაკებები იქცეს 

საკომუნიკაციო საჭიროებად.     
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მაკა კაჭკაჭიშვილიB 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ბილინგვური განათლებისა და სოციალურ-კომუნიკაციური 

სისტემის ურთიერთმიმართებისათვის ჯავახეთში 

 

აბსტრაქტი 

 

სტატიის მიზანია, განიხილოს ჯავახეთში დღეს არსებული სოციალურ-

კომუნიკაციური სისტემა ბილინგვური განათლების კონტექსტში. სტატიაში 

განხილულია ორენოვნების საკითხები ეთნიკური, სოციალური და ასაკობრივი 

ჯგუფების დონეზე. ნაჩვენებია ის ტენდენციები, რომლებიც შეინიშნება 

ჯავახეთის ენობრივ სიტუაციაში და რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ბილინგვურ სწავლებასთან მიმართებით.   

 

ბილინგვიზმი ჯავახეთის ენობრივი 

სიტუაციისთვის დამახასიათებელი 

ენობრივი მოვლენაა. ჩვენ თვალწინ ხდება 

ჯავახეთში არსებული ენობრივი 

სიტუაციის შემადგენელი კომპონენტის -  

ენების გამოყენების - სფეროების 

ცვლილებები. სახეს იცვლიან ორენოვ-

ნების განმაპირობებელი ფაქტორებიც, რაც 

პირდაპირ აისახება თითოეული ენის 

ფუნქციაზე. განსაკუთრებულ გავლენას 

ახდენს ისეთი უმნიშვნელოვანესი სფერო, 

როგორიცაა განათლება. მნიშვნელოვან 

რესურსად შეიძლება იქცეს ბილინგვური 

განათლება. ბილინგვური სწავლება და 

ადგილობრივი არაქართულენოვანი სკო-

ლების რეფორმირება მნიშვნელოვანი 

ინსტრუმენტია ინტეგრაციის მისაღწევად. 

ბილინგვური განათლების მოდელის 

სწორად შესარჩევად მნიშვნელოვანია 

რეგიონში არსებული სოციალურ-

კომუნიკაციური სისტემის კვლევა და მის 

თავისებურებებში გარკვევა.  

ენათმეცნიერთა მიერ ბოლო წლებში 

ჩატარებულმა კვლევებმა მათ საშუალება 

მისცა, თეორიულად გაეანალიზებინათ 

განვითარებული ნაციონალური ენების 

არაერთგვაროვნებისა და მათი შინაგანი 

ფენების არსებობის საკითხი.D დადგინდა, 

რომ ეს ენები შედგებიან არსებობის 

დიფერენცირებული ფორმების გარკვეული 

ერთობლიობისაგან, რომლებიც იმავდრო-

ულად ეგზისტენციალურ ფორმებად 

იწოდებიან, ან ენობრივ ვარიანტებად. 

Uუნდა აღვნიშნოთ, რომ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში ერთი და იმავე ენის 

ნაირსახეობას სხვადასხვაგვარად მოიხსე-
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ნიებენ: ავტორთა ერთი ჯგუფი მას 

ეგზისტენციალურ ფორმებს უწოდებს, 

სხვაგვარად - ენის არსებობის ფორმებს; 

მეორენი - ვარიანტებს, ვარიანტულ 

ფორმებს ან ქვესისტემებს, ქვეენებსაც კი. 

ყველა ეს ტერმინი გარკვეულ დონეზე 

შესაბამისია თავისი აღსანიშნის, მაგრამ 

უპირატესობას ვერც ერთს ვერ 

მივანიჭებთ. ჩვენ მათ როგორც 

სინონიმებს ისე გამოვიყენებთ. 

Gგანვითარების თანამედროვე ეტაპზე 

იმ კომპონენთთა რიცხვს, რომლებიც 

შედიან ჯავახეთში არსებული ეროვნული 

ენების შემადგენლობაში, განეკუთვნებიან 

მათი ლიტერატურული ფორმები, 

ტერიტორიული დიალექტები, ქალაქური 

კოინე, სოციალური ჟარგონი, არგო. Aარც 

ის უნდა დავივიწყოთ, რომ, თვითონ 

სალიტერატურო ენა, რომელიც ჩამო-

თვლილი ნაირსახეობებიდან ერთ-ერთია, 

არაერთგვაროვანია. ის სხვადასხვა 

ფორმით ვლინდება: არსებობს მხატ-

ვრული, საკანცელარიო ანუ საქმიანი, 

სამეცნიერო, რელიგიური და ასე შემდეგ. 

თუ ჯავახეთის ენობრივ სიტუაციაში 

დავაკვირდებით, არა ენების, არამედ მათი 

ნაირსახეობების არსებობას, დავასკვნით, 

რომ ქმნიან რა საერთოეროვნული ენის 

ფარგლებში მთლიანობას, მითითებული 

ნაირსახეობები თუ ქვესისტემები ნაწილ-

დებიან ფუნქციონირების სფეროების 

მიხედვით, ემსახურებიან ურთიერთობის 

სხვადასხვა სფეროს, არც თუ იშვიათად 

თანაარსებობენ ერთსა და იმავე 

კოლექტივის ფარგლებში. ისევე. როგორც 

ნებისმიერი სისტემის ელემენტები, 

ნაციონალური ენის ეს კომპონენტებიც 

გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდე-

ბიან, გააჩნიათ ორგანიზების კანონ-

ზომიერებები.  

ეროვნული ენის ქვესისტემებად 

დაშლას `ენის მდგომარეობასაც~ 

უწოდებენ. Gგ. სტეპანოვის აზრით, 

კომპონენტები, რომლებიც ქმნიან ენის 

მდგომარეობას, სამ რიგად ლაგდებიან. 

პირველია ფუნქციური სტილი, რომელშიც 

შედის ოფიციალურ-საქმიანი, სამეცნიერო, 

მხატვრული და ა. შ. მეორე – არსებობის 

ფორმები, იგულისხმება დიალექტი, 

საერთო სახალხო ენა, ნაციონალური ენა, 

და ა. შ. მესამე კი - რეალიზაციის 

ფორმებია – ზეპირი, წერილობითი 

(სტეპანოვი 1976ბ: 30).  

სოციალურ-კომუნიკაციური სისტემა 

ზოგადად იმ კოდებისა თუ სუბკოდების 

ერთობლიობაა, რომელიც მოცემულ 

ენობრივ ერთიანობაში გამოიყენება და 

ერთმანეთთან ფუნქციური დამატების 

მდგომარეობაში იმყოფება. ფუნქციური 

დამატება კი ნიშნავს,  რომ თითოეული 

კოდი თუ სუბკოდი, რომელიც ქმნის 

სოციალურ-კომუნიკაციურ სისტემას, ას-

რულებს თავის ფუნქციას ისე, რომ არ 

კვეთს სხვა, მეორე კოდისა თუ სუბკოდის 

ფუნქციას. ამით ისინი გარკვეულად 

ავსებენ ერთმანეთს. 

ერთგვარი შეჯამების სახით 

შეიძლება ითქვას, რომ ფუნქციური 

დამოკიდებულება ჯავახეთში არსებული 

სოციალურ-კომუნიკაციური სისტემის 

კომპონენტებს შორის იქ მოქმედი 

ენობრივი ერთიანობის არსებობის 

სხვადასხვა ეტაპზე ქმნის ჯავახეთის 

ენობრივ სიტუაციას.  
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ჯავახეთის ენობრივი სიტუაციის 

აღწერამდე მოკლედ შევეხებით `ენობრივი 

სიტუაციის~ ცნების გაგებას. 

მეცნიერები მეტ-ნაკლები განსხვავე-

ბების მიუხედავად, `ენობრივი სიტუ-

აციის~ ცნების განმარტებისას ძირითად 

საკითხებში ერთსულოვანნი არიან. 

Eენობრივი სიტუაცია სოციოლინ-

გვისტიკის ერთ-ერთი ძირითადი ცნებაა. 

ენობრივი სიტუაცია ბევრ მკვლევარს 

ესმის როგორც ერთობლიობა ენებისა, 

რომლებიც ჩართულნი არიან 

კომუნიკაციის პროცესში მოცემულ ადმი-

ნისტრაციულ-ტერიტორიულ გაერთია-

ნებაში. 

ვ. ბარნეტის განსაზღვრებით 

ენობრივი სიტუაცია გულისხმობს ეროვ-

ნული ენის სხვადასხვა ფორმის 

ფუნქციონირებას მოცემულ ნაციონალურ 

საზოგადოებაში (ბარნეტი 1988: 188). 

ა. დ. შვეიცერი ენობრივ სიტუაციას 

განსაზღვრავდა, როგორც `სოციალურ-

ფუნქციური განაწილებისა და სოციალურ-

კომუნიკაციური სისტემების და ქვესის-

ტემების იერარქიის მოდელს, რომლებიც 

თანაარსებობს და ურთიერთზემოქმედებს 

მოცემული პოლიტიკურ-ადმინისტრაცი-

ული გაერთიანებისა და კულტურული 

არეალის ფარგლებში ამა თუ იმ 

პერიოდში~ (შვეიცერი 1977დ: 133-134; 

იხილეთ ასევე ნიკოლსკი 1976ბ: 79-80). 

თუმანიანის თვალსაზრისით, შესაძ-

ლებელია ამ ფორმულირების რამდენადმე 

გამარტივება. Eენობრივი სიტუაციის ქვეშ 

ის მოიაზრებს ერთი ან რამდენიმე ენის 

ყველა ეგზისტენციურ ფორმის ერთობ-

ლიობას, რომელიც სრულად ემსახურება 

გარკვეულ საზოგადოებას ისეთი 

მოცემული ადმი-ნისტრაციულ-

პოლიტიკური და ტერიტო-რიული 

გაერთიანების ფარგლებში, როგორიც არის 

სახელმწიფო და ურთიერთდამატებითი 

ფუნქციიით ერთ-მანეთს მჭიდროდ 

უკავშირდებიან (თუმანიანი 1981დ: 74).  

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

თუმანიანის აზრით, ენობრივი სიტუაციის 

შემადგენელ კომპონენტებად გვევლინება 

ბილინგვიზმი და დიგლოსია. ეს კი 

თვალნათლივ მოწმობს, რომ უმრავლეს 

შემთხვევაში საზოგადოებაში მოიხმარება 

რამდენიმე ენობრივი ერთეული, 

რომლებიც ერთმანეთს ფუნქციურად 

უკავშირდება.  

ტ. სიხარულიძის აზრით, იგი 

გულისხმობს სახელმწიფოში წარმოდგე-

ნილი ენის (ენების) და მონათესავე და 

არამონათესავე ენობრივი ერთეულების 

ფუნქციონირებასა და ურთიერთობას 

(სიხარულიძე 2008: 84). 

ჩვენ ყველაზე უფრო ზუსტ 

განმარტებად  ამერიკელი მეცნიერის 

ჩარლზ ფერგიუსონის ნააზრევი მიგვაჩნია: 

`ენობრივი სიტუაცია~ მოცემულ დროსა 

და მოცემულ ადგილზე ენის გამოყენების 

საერთო კონფიგურაციას აღნიშნავს. იგი 

მოიცავს ისეთ მონაცემებს, როგორებიცაა 

– რამდენი და რომელი ენები გამოიყენება 

მოცემულ არეალში. რამდენი ადამიანი, რა 

ვითარებაში ლაპარაკობს ამ ენებზე. რა 

დამოკიდებულები აქვთ მოცემული 

საზოგადოების წევრებს ამ ენების 

მიმართ~ (ფერგიუსონი, 1959ბ: 157) 

განმარტებიდან კარგად ჩანს, რომ 

ენობრივი სიტუაცია საკმაოდ კომპლექ-
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სური ხასიათის მოვლენაა. ის ერთი ენის 

სხვადასხვა ფორმათა, სტილთა, ხშირად 

სხვადასხვა ენათა ერთობლიობას 

გულისხმობს გარკვეული ტერიტორიულ-

სოციალურ-გეოგრაფიული, ადმინისტრა-

ციულ-პოლიტიკური წარმონაქმნების ფარ-

გლებში. 

`ენობრივი სიტუაცია~  გულისხმობს 

ჩვეულებრივ დიდ ენობრივ ერთიანობებს 

– ქვეყნებს, რესპუბლიკებს,  რეგიონებს, 

დიდ რაიონებს.  

ჯავახეთში არსებული სოციალურ-

კომუნიკაციური სისტემა ძირითად 

კომპონენტებად მოიცავს  ქართულ, 

სომხურ და რუსულ ენებს (მათ გვერდით 

გვხვდება თურქული ენის სახესხვაობა, 

ასევე `ბოშათა მეტყველება~).  

ჯავახეთში ქართულენოვანი, სომხუ-

რენოვანი და რუსულენოვანი სკოლები 

ფუნქციონირებენ. უმაღლესი განათლების 

ენას კი წარმოადგენს ქართული და 

სომხური. პრიორიტეტი ამ უკანასკნელს 

ენიჭება (დღეს ერთადერთი ქართუ-

ლენოვანი უმაღლესი სკოლა–კოლეჯი 

არსებობს, რომელიც საქართველოს განათ-

ლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად 

თსუ ჯავახეთის ფილიალის ბაზაზე 

შეიქმა). რაც შეეხება ყოველდღიურ 

საყოფაცხოვრებო სფეროს, ენის არჩევა 

დამოკიდებულია მოსაუბრის უნარზე, 

ადრესატის ტიპზე, საურთიერთო 

სიტუაციის ხასიათზე და ა.შ. 

 სოციალურ-კომუნიკაციური სისტე-

მის კომპონენტები მეტ-ნაკლებად 

სტაბილურია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ 

ისინი უცვლელია. ქვეყანაში 

პოლიტიკური სიტუაციის ცვალებადობა 

(რაც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 

ასე ნიშანდობლივია საქართველოსთვის) – 

სახელმწიფო წყობის შეცვლა, 

ეკონომიკური გარდაქმნები, სოციალური 

და ნაციონალური პილიტიკის ახალი 

ორიენტირები და ა.  შ. – ყველაფერი ეს 

გარკვეულ გავლენას ახდენს სოციალურ-

კომუნიკაციური სისტემის მდგომარეო-

ბაზე, მის შემადგენლობაზე, მისი 

კომპონენტების ფუნქციებზე.  

არსებობს ამგვარი ცვლილების 

უამრავი მაგალითი. ისეთი, რომელთაც 

გარკვეული ანალოგიაც კი მოეძებნებათ 

საქართველოში განვითარებულ პროცე-

სებთან. მსგავსება განსაკუთრებით 

თვალშისაცემია ყოფილი საბჭოთა 

კავშირის რესპუბლიკებთან.  

უკრაინაში სოციალურ-კომუნიკა-

ციური სისტემა მთავარ კომპონენტებად 

მოიცავს უკრაინულსა და რუსულ ენებს 

(მათ გარდა არის ბელორუსული, 

ბულგარული, უნგრული, ჩეხური და 

ზოგიერთი სხვა). ამ ორ ენას შორის 

შეინიშნებოდა გარკვეული წონასწორობა.  

საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 

არსებობდნენ როგორც უკრაინულენოვანი, 

ასევე რუსულენოვანი სკოლები. 

მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების 

სფეროში განსაზღვრული დოზით ორივე 

ენა მოქმედებდა (საბუნებისმეტყველო და 

ტექნიკური მეცნიერებები უპირატესად 

რუსულს იყენებდნენ), ყოველდღიურ 

ყოფაში ენის არჩევა მოსაუბრის 

ინტერესებზე იყო დამოკიდებული. 1990-

იანი წლებიდან რუსული ენის ფუნქცია 

უკრაინაში იზღუდება, ის შეავიწროვა 



 

 

 

84 

 

მ. კაჭკაჭიშვილი, ბილინგვური განათლებისა და სოციალურ-კომუნიკაციური                                                       # 2, 2013 

                                სისტემის ურთიერთმიმართებისათვის ჯავახეთში                                                                       გვ. 80-98 
 
 
უკრაინულმა საშუალო და უმაღლესი 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის 

სფეროში (დირექტი, 2001გ: 17). 

ნათელია, რომ  ჯავახეთში 

ქართული ენის სხვა ენებთან უფლებრივი 

და ფუნქციური გათანაბრება ხორცი-

ელდებოდა არა ქართული ენის 

ფუნქციების აშკარა შეზღუდვით, არამედ 

სხვა ენებისა (პირველ რიგში - რუსულის, 

შემდეგ - სომხურის) და ქართულისთვის 

თანაბარი ფუნქციების მინიჭების გზით. 

ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ 

შეჯიბრის მდგომარეობაში ჩაეყენებინა არა 

ქართული ენა სხვა ენების მიმართ, 

არამედ ქართული (ყველა სხვა ენასთან 

ერთად) - რუსულის მიმართ. ეს მიზანი 

არც არასოდეს Kყოფილა დაფარული. 

ამრიგად, ჩამოყალიბდა ჯავახეთის 

ენობრივ სიტუაციაში მოქმედ ენათა 

გარკვეული იერარქია.   

1990-იანი წლებიდან რუსული ენის 

ფუნქციები იცვლება ჯავახეთშიც. 

მცირდება რუსული ენის გამოყენების 

სფეროები  (განსაკუთრებით ზოგიერთი 

ენობრივი კოლექტივის დონეზე) ან, რაც 

კიდევ უფრო ხშირი და მნიშვნელოვანია,  

რუსული თავის პრიორიტეტულ  

სფეროებს (იგულისხმება ადრე ამა თუ იმ 

სფეროში მხოლოდ ის რომ მოქმედებდა)  

უკვე უნაწილებს ბილინგვიზმის სხვა 

კომპონენტებსაც. მართალია, ის ისევ მყარ 

კომპონენტად რჩება, მაგრამ სანაცვლოდ 

სხვა ენები იძენენ მოხმარების ახალ 

სფეროებს. 

 ეს ცვლილებები საქართველოში 

მიმდინარე ზოგად პროცესებს უკავშირ-

დება. ისინი გარკვეულწილად დღემდე 

გრძელდება და ნელ-ნელა ცვლიან 

ჯავახეთის ენობრივი სიტუაციის იერსახეს 

მაშინ, როდესაც სოციალურ-კომუ-

ნიკაციური სისტემის შემადგენლობა ჯერ 

კიდევ უცვლელი რჩება.   

ენობრივი ერთობა. ენობრივი 

კოლექტივი ანუ ენობრივი ერთობა 

ადამიანთა ჯგუფია, რომელთაც 

აერთიანებთ საერთო სოციალური, 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და 

კულტურული კავშირები. ისინი 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთმანეთსა 

და სხვადასხვა სოციალურ ინსტიტუტებს 

ეკონტაქტებიან ერთ ან რამდენიმე ენაზე 

(გარკვეულ ენაზე ან ენებზე?). 

ენობრივ ერთობად შეიძლება 

განვიხილოთ ადამიანთა ერთობლიობა, 

რომელიც რაოდენობრივად სხვადასხვა 

შეიძლება იყოს - დაწყებული მთელი 

ქვეყნის მოსახლეობიდან, დამთავრებული 

ე. წ. პატარა სოციალური ჯგუფებით 

(მაგალითად - ოჯახი, სპორტული გუნდი): 

გამოყოფის კრიტერიუმი ნებისმიერ 

შემთხვევაში უნდა იყოს სოციალური 

ცხოვრების ერთიანობა და რეგულარული 

კომუნიკაციური კონტაქტები (გამყრელიძე 

და სხვ., 2003: 427).  

ისეთი ენობრივი ერთობის 

ფარგლებში, როგორიცაა კოლექტივი 

ქარხნის, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტი-

ტუტის, საშუალო სკოლის, უფრო ხშირია 

ერთ ენაზე ურთიერთობები. თუმცა, 

მცირე ენობრივ ერთობებში, მაგალითად, 

ოჯახში, სადაც უშუალოდ მიმდინარეობს 

კომუნიკაცია, გამოიყენება არა ერთი, 

არამედ ორი ან მეტი ენა. 
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დღეს ჯავახეთის ტერიტორიაზე 

ენობრივი მრავალფეროვნება არათანაბრად 

არის განაწილებული. ის უფრო მკვეთრად 

არის გამოსახული რაიონულ ცენტრებში 

(ქ. ახალქალაქი, ქ. ნინოწმინდა) ამ 

ცენტრებთან ახლომდებარე სოფლებში 

მოსახლეობის ეთნიკური წარმომავლობის 

თვალსაზრისით შერეულ სოფლებში (სოფ, 

ხოსპიო, დილისკა..) აქ სოფლის 

მოსახლეობის საერთო რაოდენობასთან 

შედარებით დიდია ორენოვნების 

პროცენტული მაჩვენებელი.  

რაც შეეხება სახელმწიფო 

საზღვართან ახლოს მდებარე სოფლებს,  

ისინი ამ თვალსაზრისით შედარებით 

ერთფეროვანია.  

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჯავახეთის 

ტერიტორიაზე ენობრივი ერთფეროვნება 

ძირითადად გამოიხატება ერთენოვნებით, 

მრავალფეროვნება კი - ორენოვნებით.  

რაც შეეხება ქართულ-რუსულ ან 

სომხურ-რუსულ ორენოვნებას, რამდენიმე 

შემთხვევა უნდა განვიხილოთ: 

ა. ეთნიკური ჯგუფების დონეზე 

(ეთნიკურად ქართველი, სომეხი, რუსი 

მოსახლეობის ენობრივი ერთობები). Aამ 

შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ 

ეთნიკურად ერთგვაროვან ადმინის-

ტრაციულ-ტერიტორიულ გაერთიანებებს, 

ვთქვათ, კონკრეტული ერთი სოფლის 

მოსახლეობას.  

ბ. სოციალური ჯგუფების დონეზე 

(სახელმწიფო სამსახურში მყოფი 

ადამიანების, იგივე საჯარო მოხელეების, 

სტუდენტების, ბიზნესით დაკავებული 

ადამიანების - მცირე მეწარმეების, 

სოფლის მეურნეობით დასაქმებული 

მოსახლეობის, პენსიონერების ენობრივი 

კოლექტივები). Aაქ ჩვენი კვლევის 

ობიექტი იყო როგორც ეთნიკურად 

ჰომოგენური ერთობა, ისე ეთნიკურად 

არაერთგვაროვანი ჯგუფებიც.  

გ. ასაკობრივი ჯგუფების დონეზე 

(სასკოლო ასაკის, საშუალო და უფროსი 

ასაკის მოქალაქეთა ჯგუფები). 

განვიხილოთ ისინი  ცალკ-ცალკე.   

   ა. ეთნიკური ჯგუფები: ორენოვან 

ენობრივ კოლექტივებს, რომლებიც 

ეთნიკური ნიშნით განსხვავდებიან, 

ძირითადად ნინოწმინდისა და 

ახალქალაქის რაიონების სოფლების 

მოსახლეობა ქმნის. ორენოვნება 

დასტურდება ე. წ. შერეულ სოფლებში, 

სადაც ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ 

ქართველი, სომეხი და რუსი ეროვნების 

ადამიანები. ასევე, იმ სოფლებში, 

რომლებიც მხოლოდ ქართული ან 

სომხურია, მაგრამ ტერიტორიულად 

ერთმანეთის მეზობლად მდებარეობს.             

გამოვყოფთ ეთნიკურად ქართველთა 

ბილინგვურ ენობრივ ერთობას (ქართულ-

სომხური ბილინგვიზმი), ეთნიკურად 

სომეხთა ორენოვან კოლექტივს  (სომხურ-

ქართული და სომხურ-რუსული ბილინ-

გვიზმი).  

რაოდენობრივი თვალსაზრისით, 

ეთნიკურად ერთგვაროვანი ბილინგვალი 

ენობრივი კოლექტივები ყველაზე 

მრავალრიცხოვანია. მათი საქმიანობის 

სფერო ძირითადად სოფლის მეურნეობაა 

(ამ თვალსაზრისით, სხვადასხვაენოვანი 

ენობრივი კოლექტივები ერთმანეთისაგან 

არ განსხვავდებიან). ამგვარ ენობრივ 

ერთობებზე დაკვირვებისას ყურადღება 
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გავამახვილეთ რამდენიმე საკითხზე. 

პირველი - ის თანამიმდევრობაა, რომლის 

მიხედვითაც კოლექტივის წევრები 

შეისწავლიან ენებს. 
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სომხური 

 

სომხური 
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სომხური 

(თურქული) 
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(თურქული) 
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რუსული (ნაკლებად) 

  

ქართული 

(ნაკლებად) 

 

ქართველთა ეთნიკურ ჯგუფში 

დასტურდება ქართულ-სომხურ ბილინ-

გვიზმი, როგორც ძირითადი, ანუ 

ბილინგვი კოლექტივისთვის განმსაზ-

ღვრელი.  რადგან ჯავახეთში სომეხი 

მოსახლეობის რაოდენობრივი სიჭარბე 

სომხურენოვან ენობრივ გარემოს ქმნის,  

ქართველი მოსახლეობა ყოველდღიური 

კომუნიკაციის პირობებში ბუნებრივად 

ეუფლება სომხურ ენას. (რომ არაფერი 

ვთქვათ ადგილობრივ ქართველებზე, 

ჩამოსახლებული აჭარელი მოსახლეობა 

გარემოს წყალობით ძალიან მოკლე 

დროში გადის ენის ათვისების სხვადასხვა 

ფაზას და იწყებს მის გამოყენებას). იქვე 

შევნიშნავთ, რომ ქართველთა ბილინგვურ 

ენობრივ კოლექტივში შეიძლება დადას-

ტურდეს თურქული და რუსული ენების 

გამოყენების შემთხვევებიც. მაგ., სოფელ 

ხოსპიოში თურქული ენას თავისი 

გამოყენების სფერო აქვს, მართალია, ის 

ვიწრო და საერთო ენობრივი 

სიტუაციისთვის ნაკლებად არსებითია, 

მაგრამ ამ ენის ფუნქციას გარკვეულად 

განაპირობებს.  

თურქულ ენას დღეს უმეტესად 

უფროსი ასაკის ადამიანები იყენებენ, 

აუცილებლად ძალიან ახლო ნათესავთა 

წრეში. ამ ენაზე საუბრით ახლობლობას 

თითქოს კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს. 

საუბრობენ იმ საკითხებზე, რომელიც 

`საიდუმლოა~ და სხვათაგან დასაფარავი 

(კომენტარი რამე მოვლენაზე თუ 

ადამიანის საქციელზე, მითითება ოჯახის 

წევრისთვის, საყვედური ან შენიშვნა, 

საკუთარი ფარული განწყობის გამოხატვა).  

რუსულის  იშვიათად გამოიყენება. 

მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც 
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ადამიანები გასხვავებულ კომუნიკაციურ 

გარემოში ხვდებიან (მოსაუბრემ არც 

ქართული იცის და არც სომხური), ან 

როდესაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ 

უწევთ გასვლა. ქართულ მოსახლეობაში 

ასეთი ნაწილი მცირეა, ამიტომ ქართულ-

რუსულ ბილინგვიზმს ეთნიკურად 

ქართველი ენობრივი კოლექტივის 

დონეზე ვერ განვაზოგადებთ. თურქულ 

ენასთან მიმართებით იგივე ითქმის 

ეთნიკურად სომეხთა ენობრივ 

კოლექტივზე, მაგრამ განსხვავებული 

ვითარებაა რუსული ენის გამოყენებასთან 

დაკავშირებით.   

ყველა იმ ფაქტორის ზემოქმედების 

გამო (ფაქტორებზე ქვემოთ ვისაუბრებთ), 

რომელიც ჯავახეთის ენობრივ 

სიტუაციაზე ახდენს გავლენას, სომეხი 

მოსახლეობის უმეტესობა რუსულ ენას 

აქტიურად იყენებს, ამიტომ სომხურ-

რუსული ბილინგვიზმი საკმაოდ მყარია. 

სომხურ-ქართული ორენოვნების ძირითა-

დი გამსაზღვრელი კი ისეთი 

აუცილებელი პირობების არსებობაა, 

როგორიცაა ქართველებთან ერთ სოფელში 

ან ქართულ სოფელთან ტერიტორიული 

სიახლოვე.  

როგორც ქართველთა, ისე სომეხთა 

(ქართველებთან - მეტად) ბილინგვურ 

ენობრივ კოლექტივში არის ადამიანთა 

ჯგუფი, რომელიც ერთსა და იმავე 

კომუნიკაციურ სიტუაციაში ურთიერთო-

ბებს წარმართავს როგორც ქართულად, 

ასევე რუსულად  და სომხურად.  

დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ ასეთ 

ჯგუფს ძირითადად შერეული ოჯახების 

წარმომადგენლები  ქმნიან. როგორიც არ 

უნდა იყოს ენობრივი გარემო, დედის 

ენას ადამიანები ბავშვობიდანვე ეუფ-

ლებიან. ჩვენ ცალკე ამგვარ სამენოვან 

ენობრივ ერთობას არ გამოვყოფთ. 

მიგვაჩნია, რომ ის ქვეჯგუფია როგორც 

ქართულ-სომხური, ისე სომხურ-რუსული 

ბილინგვური ენობრივი კოლექტივებისა.  

 მეორე საკითხი, რომელზეც 

ეთნიკურად ერთგვაროვანი ენობრივი 

კოლექტივების დაკვირვებისას გავამახვი-

ლეთ ყურადღება, არის ასაკი, როდესაც 

კოლექტივის წევრები ენებს შეისწავლიან. 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ თვალსაზრისით 

ერთფეროვნება შეინიშნება. ენობრივი 

ერთობის წევრთა უმრავლესობისთვის 

მეორე ენის ათვისების დრო ბავშვობის 

ხანაა. გამონაკლისს ქმნიან ისინი, ვინც 

ზრდასრულ ასაკში მოხვდა ჯავახეთში 

(ქართველები სომხურის ათვისებისას) და 

ვინც საქმიანობიდან გამომდინარე 

შეისწავლა მეორე ენა (სომხები - 

რუსულის ათვისებისას). 

შემდეგი საკითხი ენობრივი 

სისტემის იმ ნაირსახეობებს ეხება,  

რომელთა გამოყენებაც ეთნიკურად 

ერთგვაროვან ბილინგვურ ენობრივ 

კოლექტივში ხდება. გამომდინარე იქიდან, 

რომ ასეთ ენობრივ კოლექტივს 

ძირითადად სოფლის მოსახლეობა ქმნის, 

მხოლოდ სამ ენობრივ ნაირსახეობას 

მოვიყვანთ - სალიტერატურო ენა, 

რომელიც მასმედიის საშუალებით 

ვრცელდება და განათლების ენაა, 

დიალექტს, რომელიც ჯავახეთის 

ენობრივი სიტუაციის ძირითადი 

ენობრივი ნაირსახეობაა და ყოველდღიურ 

სასაუბრო ენას, რომელიც განსაკუთრებით 
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მეორე ენის გამოყენების შემთხვევაში 

აქტიურდება.  

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში 

ფრჩხილებში მოვათავსეთ ენები, 

რომელთა მოხმარება არ არის 

დამახასიათებელი ენობრივი კოლექტივის 

ყველა წევრისთვის, მაგრამ რომელიმე 

ქვეჯგუფს ახასიათებს, ვთქვათ ისეთს, 

რომელიც ასაკობრივი ნიშნით გამოირჩევა. 

პროფესიულ ნაირსახეობას, ჟარგონსა და 

არგოს ამ შემთხვევაში არ შევეხებით.   

 

 

ენობრივი 

ნაირსახეობები 

 

 

ქართ. ბილინ. კოლ. 

ქართულ-სომხური 

სომეხთა ბილინ. კოლ. 

 

სომხ.-ქართული 

 

სომხ.-რუსული  

 

სალიტერატურო 

 ქართული 

(ნაწილ. რუსული 

მოსმენა, წაკითხვა) 

სომხური (მოსმენა, 

წაკითხვა) 

სომხური, რუსული 

(მოსმენა, წაკითხვა) 

 

დიალექტი 

ქართული,  

სომხური, (თურქული) 

სომხური,  

(თურქული)  

სომხური, 

(თურქული) 

 

ყოველდღიური 

სასაუბრო   

სომხური, (თურქული,  

რუსული) 

ქართული 

(რუსული, თურქული) 

სომხური, რუსული, 

 (თურქული) 

 

საგულისხმოა ერთი საკითხიც, 

გამოკითხულ ქართველთაგან ყველამ 

მშობლიურ ენად დაასახელა ქართული, 

მათ შორის ეთნიკურად შერეული 

ოჯახების წევრებმაც. სომხური დაასახელა 

სომეხთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამაც. 

(გამოკითხულთა რაოდენობა თითოეულ 

ეთნიკურ ჯგუფში 100-ს შეადგენს). 

ბ. სოციალური ჯგუფები.  დავა-

კვირდით რამდენიმე სოციალურ ჯგუფს:  

სახელმწიფო სამსახურში მყოფ 

ადამიანებს, იგივე საჯარო მოხელეებს 

(ექიმები, ქალაქის გამგეობის 

თანამშრომლები), ქალაქში მცხოვრებ 

პენსიონერებს, სტუდენტებს, რომლებიც 

სწავლობენ თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჯავახეთის ფილიალში. 

დაკვირვების ობიექტად საგანგებოდ 

ავირჩიეთ მეოთხეკურსელი სტუდენტები, 

ისინი, რომელთაც ქართულის შესწავლა 

მხოლოდ ოთხი წლის წინ დაიწყეს და 

უნივერსიტეტს უკვე ამთავრებენ.  

თავისი სოციალური დანიშნულების 

გამო ზემოჩამოთვლილი  ენობრივი 

კოლექტივები ბილინგვიზმისაკენ მეტად 

მიდრეკილნი აღმოჩნდნენ, განსაკუთრე-

ბით პირველი და მესამე ჯგუფი. 

შევნიშნავთ, რომ არც ერთი ენობრივი 

ერთობა ეთნიკური თვალსაზრისით 

ერთგვაროვანი არ ყოფილა.  

მედიცინის მუშაკთა ენობრივ 

ჯგუფში და სტუდენტებში გამოიკვეთა 

ბილინგვიზმის რამდენიმე შემთხვევა – 

ქართულ-სომხური, სომხურ-რუსული. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მრავალრიცხოვანი 

სამენოვანი, ქართულ-რუსულ-სომხური, 
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საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 
 

www.multilingualeducation.org 

ჯგუფები სწორედ ამ სოციალურ 

ჯგუფებში შეგვხვდა. 

ენების შესწავლის მიმდევრობის 

თვალსაზრისით შემდეგი 4574 ვითარება 

გამოიკვეთა. (შენიშვნა: ფრჩხილებს გარეთ 

მოთავსებული რიცხვი მიუთითებს 

ენობრივი კოლექტივის წევრთა 

უმრავლესობისთვის დამახასიათებელ 

მიმდევრობას, ხოლო ფრჩხილებს შიგნით 

- უმცირესობისთვის. რიცხვები 

მიუთითებენ ენათა შესწავლის 

თანამიმდევრობას). 

 

 

 

ენები  
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2 (1) 
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სომხ. 

 

2 

 

2 
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1 
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1 

 

1 (2) 

 

1 (2) 

 

1 (2) 

 

საგულისხმოა, რომ მედიკოსთა 

ენობრივ ჯგუფში ეთნიკურად სომეხი 

ჯგუფის წევრების 23 %-მა მშობლიურ 

ენად დაასახელა რუსული, სომხურს 

მეორე ენად მიიჩნევენ. ძირითადი 

განმსაზღვრელი მათთვის საშუალო 

განათლების ენა გახდა. ქართულისადმი 

მათ ინტერესს კი სახელმწიფო ენის 

სტატუსი განაპირობებს (სახელმწიფო 

ენაზე საქმის წარმოების აუცილებლობა, 

პროფესიული კვალიფიკაციის ამ ენაზე 

ამაღლების შესაძლებლობა, პროფესიული 

ატესტაციების წარმატების გავლის 

სურვილი). 

ამავე ჯგუფის წევრთა 34 %-ს 

რუსულენოვანი განათლება აქვს 

(უმრავლესობას საქართველოს გარეთ, 

მხოლოდ 3%-ს საქართველოში). 

არაქართველ სტუდენტთა 82 % 

მშობლიურ ენად სომხურს მიიჩნევს 

იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რომელ 

ენაზე აქვთ მიღებული განათლება. 

დარჩენილი 18 %-ისთვის განმსაზღვრელი 

ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის ენა 

გახდა. მნიშვნელოვნად იმოქმედა 

განათლების ფაქტორმაც.  

სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვაქვს 

ადრინდელი მონაცემები რეგიონის 

მოსახლეობის მაგალითზე, მაგრამ 

საინტერესოდ გვეჩვენება მშობლიური 

ენისადმი დამოკიდებულების 

საჩვენებლად შემდეგი მონაცემები: 

 კონკრეტულად ამ ჯგუფის დონეზე 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ოჯახებში 

ძირითადად, სომხურად და რუსულად 

საუბრობენ. ურთიერთობაშიც დიდია 

რუსული ენის მნიშვნელობა – მას 

მეზობლებთან ურთიერთობაში მეორე 
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ენად ასახელებს გამოკითხულების 64%. 

Nნელ-ნელა აქტიურდება ქართულიც - 

მეორე ენად მას რესპონდენტების 17% 

უთითებს. 

საინტერესოა ენობრივი სისტემების 

ნაირსახეობათა მიმართების საკითხი 

ზემოჩამოთვლილი სოციალური 

ჯგუფების მაგალითზე. ჯგუფის 

ქართველი წევრები ძირითადად 

სამენოვნები არიან. ისინი იზიარებენ იმ 

თავისებურებებს, რომელიც ეთნიკურად 

ერთგვაროვანი ჯგუფის დონეზე 

გამოვლინდა. ამჯერად ჩვენ მხოლოდ 

არაქართველი წევრების მონაცემებს 

წარმოვადგენთ. ენების ნაირსახეობათა 

მითითებული თანმიმდევრობა შეესაბამება 

მათი გამოყენების სიხშირეს. 

 

ენობრივი 

ნაირსახეობები 

  მედიკოსები   სტუდენტები   პენსიონერები 

სალიტერატურო    რუს. სომხ.    სომხ. ქართ. რუს.   რუს. (სომხ.) 

დიალექტი   სომხ. (ქართ.)   სომხ. (ქართ.)   სომხ. (ქართ.) 

ყოველდღიური 

სასაუბრო   

სომხ. რუს. (ქართ.)   სომხ. ქართ. რუს.   სომხ.  რუს. (ქართ.) 

პროფესიული რუს. ქართ. სომხ.   ქართ. (რუს.)     სომხ. რუს. 

 

შენიშვნა: ფრჩხილებში მოცემული ენა წარმოდგენილი 

ორენოვნების (სამენოვნების) მერყევი კომპონენტია. ფრჩხილებს 

გარეთ მოცემული ენები თავისი შესაბამისი ნაირსახეობებით კი 

მყარი კომპონენტები).  

 

როგორც წარმოდგენილი ცხრილიდან 

ჩანს, ქართული ენა ყველაზე მყარი 

კომპონენტია იმ ორენოვნებისა 

(სამენოვნებისა), რომელიც სტუდენტთა 

ენობრივი ერთობისათვის არის 

დამახასიათებელი. ბუნებრივია, ამას 

თავისი მიზეზები აქვს.  

მათთვის ქართული უმაღლესი 

განათლების ენაა, რაც ნიშნავს, რომ  

1. სხვა არაქართული ენობრივი 

კოლექტივებისაგან განსხვავებით სალიტე-

რატურო ენას მოიხმარენ. 

2. ქართულ ენას უკავშირდება ამ 

ენობრივი კოლექტივის წევრთათვის 

(ზოგადად ყველა ადამიანისათვის) 

უმნიშვნელოვანესი პროფესიული საქმი-

ანობა. 

3. ის, რომ ენობრივი ერთობის 

წევრთა უმრავლესობამ შესაძლოა 

ქართულის ჯავახეთში დადასტურებული 

დიალექტური ნაირსახეობა არ იცის, ხელს 

ვერ შეუშლის მათ, საჭიროების 

შემთხვევაში კომუნიკაციურ სიტუაციაში 

მშობლიური ენიდან  ქართულზე გადა-

ერთონ ე.ი. გადაწყვიტონ კომუნიკაციური 

ამოცანა. 

4.  ის ფაქტი, რომ ამ ენაზე შეიძინეს 

პროფესიული ცოდნა, მიუთითებს მის 
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საკმაოდ კარგად ფლობაზე. რაც კიდევ 

ერთი სტიმულია იმისა, რომ 

არაქართველი ბილინგვალი ადამიანი 

დაბრკოლების გარეშე გადაერთოს 

მისთვის მშობლიური ენობრივი კოდიდან 

ქართულზე. 

ინფორმაციის მიღების თვალსაზ-

რისით ჯავახეთში რუსული და სომხური 

არხები ინფორმაციის მიღების, 

დაახლოებით თანაბრად მნიშვნელოვანი 

წყაროებია (რუსული არხები - 78%, 

სომხური არხები – 74%). ქართველთათვის 

ემატება ქართული. რუსულ და სომხურ 

ენებზე მიღებული ინფორმაციის 

ხვედრითი წილი თითქმის ერთმანეთის 

ტოლია. რესპონდენტებს ინფორმაციის 

მიღება იმავე ენებზე ურჩევნიათ, 

რომლებზეც ისინი მას რეალურად იღებენ 

კიდეც. E  

გამოკითხულები ყველაზე ხშირად 

გასართობ და მუსიკალურ გადაცემებს 

უყურებენ. Dდიდი პოპულარობით ვერ 

სარგებლობს საზოგადოებრივი მაუწყებ-

ლის მიერ სომხურ ენაზე მომზადებული 

გადაცემები. გამოკითხული რესპონ-

დენტების მხოლოდ 29% სისტემატურად 

ან პერიოდულად უყურებს ამ გადაცემებს. 

მათ საერთოდ არ უყურებს 71%.        

მონაცემების თანახმად, გამოკით-

ხულები საკმაოდ აქტიურად ეცნობიან 

პრესას. განსაკუთრებით აქტიურობენ 

მედიკოსები და პენსიონერები. 50 

გამოკითხულიდან გაზეთებს მხოლოდ 26 

არ კითხულობს. იმავე რაოდენობის 

გამოკითხული სტუდენტებიდან ასეთი 39 

რესპოდენტი აღმოჩნდა. 

 გაზეთის კითხვის ძირითადი 

მიზეზი არის ის, რომ რესპონდენ-

ტებისთვის ხელმისაწვდომ ენებზე 

იბეჭდება. 

თუ ჩვენ მონაცემებს დავალაგებთ 

ენების მიხედვით, ქართველთა 

გამოკითხვის შედეგები იქნება შემდეგი:  

ინფორმაციას იღებს: 

ქართულ ენაზე – 78% 

რუსულ ენაზე – 17%  

სომხურ ენაზე – 5% 

სომეხთა გამოკითხვის შედეგები კი 

ასეთია:  

ინფორმაციას იღებს:  

სომხურ ენაზე – 45% 

რუსულ ენაზე – 49% 

ქართულ ენაზე – 6% 

ოდნავ განსხვავებულია დამოკიდე-

ბულება სხვა სახის ინფორმაციის 

(ვთქვათ, სამეცნიერო ან პროფესიული) 

მიმართ. სტუდენტებისა და მედიკოსების 

გამოკითხვებით, უმრვლესობა ამ ტიპის 

ინფორმაციას რუსულ ენაზე იღებს, ხოლო 

აბსოლუტურ უმრავლესობას ურჩევნია, 

შეეძლოს ქართულ ენაზე ინფორმირება. 

ცხრილში მოყვანილი მონაცემების 

მიხედვით ყოველდღიურ სასაუბრო ენას 

სამივე ჯგუფის ორენოვანი მატარებლები 

იყენებენ. მიუხედავად ამისა, ქართული 

მათი ბილინგვიზმის  მერყევი კომპო-

ნენტია. ის ხშირად თმობს რუსულთან. 

როგორც ჩანს, ყოველდღიური ურთი-

ერთობების უდიდესი მნიშვნელობის 

მიუხედავად, ბილინგვიზმის შემადგენელი 

კომპონენტი ენების მყარ მდგომარეობას 

ამ ენებზე სხვა, უფრო  მნიშვნელოვანი 
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საკომუნიკაციო ამოცანების გადაწყვეტა 

განსაზღვრავს.   

ვფიქრობთ, ეს საკითხი მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული ენის ფუნქციებთან 

და მისი გამოყენების სფეროებთან. ჩვენ 

მათ ქვემოთ შევეხებით. აქ შევნიშნავთ, 

რომ სტუდენტთა ჯგუფზე დაკვირვებამ 

ნათლად დაგვანახა განათლების, როგორც 

ენის გამოყენების ერთ-ერთი სფეროს, 

დიდი მნიშვნელობა. 

გ. ასაკობრივი ჯგუფები.  ასაკობრივი 

თვალსაზრისით სამ ჯგუფს გამოვყოფთ. 

პირველ ჯგუფში სკოლის მოსწავლეები 

შედიან. დასტურდება ადრეულ ასაკში, 

ბავშვობაში ჩამოყალიბებული ორენოვნება. 

მეორე ჯგუფში პირობითად საშუალო 

ასაკის ადამიანები, მესამეში კი უფროსი 

ასაკის ორენოვანი მატარებლები. ცხრილში 

მოყვანილი ციფრები თითოეული ასაკო-

ბრივი ჯგუფიდან  50  გამოკითხული 

წევრის მონაცემებს ეყრდნობა.   

სოციალური ჯგუფების დონეზე 

გამოყოფილი ორენოვანი კოლექტივების 

მსგავსად, არც ასაკობრივი ენობრივი 

ერთობებია ეთნიკურად ერთგვაროვანი, 

თუმცა, ვეცადეთ, ეთნიკური თვალსაზ-

რისით თანაფარდობა შეგვენარჩუნებინა 

(50/50%) (მონაცემები ქალაქის მცხოვრებთა 

გამოკითხვას ეყრდნობა). 

 

ასაკობრივი 

ჯგუფები 

   ეთნიკურად ქართველი      ეთნიკურად სომეხი 

ქართ.-სომხ. 

ორენოვნება 

ქართ.-რუს. 

ორენოვნება 

ქართ.-სომხ. 

ორენოვნება 

ქართ.-რუს. 

ორენოვნება 

  სასკოლო  

11-17 წელი 

      

     42 

       

       14 

      

      8 

       

      26 

   საშუალო 

18-50 წლამდე 

 

     47 

 

       40 

    

      15  

 

      48 

   უფროსი 

50 წლიდან   

     

     44 

 

       38 

 

      9  

 

      45 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, სხვა 

ჯგუფებთან შედარებით ორენოვნება 

საშუალო ასაკის ადამიანებისთვის 

ყველაზე მეტად არის დამახასიათებელი. 

პირველ ასკობრივ ჯგუფში კი რამდენიმე 

ტენდენცია იკვეთება:  

ქართველი ბავშვები აქტიურად 

იყენებენ სომხურ ენას, მათთან 

ბილინგვიზმის ხარისხი მაღალია, სომეხი 

ბავშვები ქართულ ენაზე კომუნიკაციას 

ვერ ახერხებენ. ამ ჯგუფში ბილინგვი 

წევრების არსებობას ისეთი ფაქტორები 

განაპირობებს, როგორიცაა შერეული 

ოჯახი, ქართველი ნათესავები და ა.შ.  

დავაკვირდით ერთ კანონზომიე-

რებასაც – თუ ბავშვს რვა წლამდე 

კარგად ესმის მეორე ენა და ფლობს მას, 

შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მისი 
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ბილინგვიზმი მყარია და ხშირად ამ 

ასაკამდე შესწავლილ ენებს შორის ვერ 

აკეთებენ არჩევანს, როდესაც მშობლიური 

ენის დასახელების საკითხი დგება.  

შესამჩნევია, რომ 11 წლის ასაკიდან 

საგრძნობლად იზრდება ენათა გამო-

ყენების სფეროები. ამის მიზეზად 

მივიჩნევთ იმას, რომ სწორედ ამ ასაკიდან 

ფართოვდება მათი ინტერესების სფეროც. 

 სომეხი ბავშვები ენის გამოყენების 

სხვადასხვა სფეროში ქართველებზე მეტად 

მოიხმარენ რუსულს, თუმცა, იმაზე 

ნაკლებად, ვიდრე სხვა ასაკობრივი 

ჯგუფების წარმომადგენლები. მიზეზი 

ჯავახეთში რუსული ენის ფუნქციის  

შესუსტებასა და არაკონკურენტული 

გამოყენების სფეროების შემცირებაში 

უნდა ვეძებოთ. გამოკითხულთაგან 

გოგონები მეტად მომართულნი არიან 

მეორე ენაზე კომუნიკაციისაკენ, ვიდრე 

ბიჭები. მიმართება ამგვარია: 28 % 

გოგონები, 23% ბიჭები. ეს განსხვავება 

სტატისტიკურად უმნიშვნელოა.  

უმეტესობა იმ სომეხი ბავშვებისა, 

რომლებიც სომხურ-რუსული ბილინგვები 

არიან, რუსულ ენაზე მამას უფრო 

ხშირად ელაპარაკება, ვიდრე დედას: 

ბავშვების 38,5%-მა განაცხადა, რომ 

რუსულად ძირითადად მამას 

ელაპარაკება, 24%-მა - დედას. დანარ-

ჩენები მშობლებთან რუსულად არ 

ლაპარაკობენ. მათთვის რუსული 

თანაკლასელებთან, მასწავლებლებთან და 

ზოგჯერ სხვა ნათესავებთან სასაუბრო 

ენაა. 

კითხვაზე რა ენაზე (ენებზე) 

საუბრობთ ოჯახს გარეთ, გაცემული 

პასუხებიდან აშკარა ხდება, რომ სომეხი 

ბილინგვი ბავშვებიდან სომხურს,   

იყენებს რესპოდენტთა 97%, რუსულს - 

7%, ქართულს - 3%. 

ქართველებიდან ურთიერთობებში 

ქართულს  -18%; რუსულს - 3%, ხოლო 

სომხურს - 48%. ჩვენ იქვე დავსვით 

კითხვა: რა ენაზე გსურთ, რომ ისაუბროთ 

სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომად-

გენლებთან? საკმაოდ საინტერესო იყო 

შედეგი – გამოკითხულ ქართველთა 41-

42% ფიქრობს, რომ პირველ რიგში, ეს 

ქართული ენა უნდა იყოს და შემდეგ 

სხვა ენები. სომხებიდან სასურველ 

პირველ ენად  გამოკითხულების 33%-მა – 

სომხური, 19%-მა -  რუსული, 34 %-მა 

ქართული დაასახელა. პასუხებში შეთა-

ვაზებული ვარიანტი - მათთვის მისაღებ 

ნებისმიერ ენაზე - რესპონდენტების 

მხოლოდ 14%-მა პროცენტმა მიუთითა.   

Qგამოკითხვამ აჩვენა, რომ ქალაქ 

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის სომხური 

და რუსული სკოლის მოსწავლეების 

უმრავლესობა არაქართულენოვან სკოლაში 

სწავლას და ენის არცოდნას 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დაბრკო-

ლებად არ მიიჩნევს. 50 რესპონდენტიდან 

28-ს  ქართულის არცოდნა არანაირ 

პრობლემას არ უქმნის. ქართულის 

არცოდნა შედარებით პრობლემატურია 

მაშინ, როდესაც ისინი საკუთარი 

დასახლების, რაიონის გარეთ გადიან. 

როგორც აღმოჩნდა, 28 მიიჩნევს, რომ 

პრობლემას არ უქმნის, 12-ის აზრით, 

რეგიონის გარეთ ექმნება პრობლემა, 

ხოლო 10 ფიქრობს, რომ ქართულის 

არცოდნა პრობლემების შემქმნელია. 
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რეგიონში გამოკითხული არაქარ-

თველი მოსწავლები აქტიურად ფიქრობენ 

სწავლის გაგრძელების პერსპექტივებზე 

როგორც საქართველოში, ასევე მის 

ფარგლებს გარეთ. ის მოსწავლეები, 

რომლებიც სწავლის გაგრძელებას ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ გეგმავენ (ძირითადად, 

სომხეთსა და რუსეთში), ყველაზე ხშირად 

ორ მიზეზზე მიუთითებენ: ქართული 

ენის არცოდნის გამო ეროვნულ 

გამოცდებს ვერ ჩააბარებენ და იქ, სადაც 

სწავლას გააგრძელებენ, ახლობლები 

ჰყავთ და მათი დახმარების იმედი აქვთ. 

ცხრილში წარმოვადგენთ დაკვირ-

ვების შედეგებს, რომლის მიზანი იყო 

ახლობელთა წრეში მეორე ენის 

გამოყენების გარკვევა. პირველ ცხრილში 

სომეხი ეროვნების ბილინგვი ბავშვების 

მონაცემებია, მეორეში ქართველი. 

 ეს მონაცემები თვალნათლივ 

აჩვენებენ, რომ რუსულ ენას მეოცე 

საუკუნის ბოლოსათვის ისევ ძლიერი 

პოზიციები ჰქონდა საქართველოს 

არაქართველ მოსახლეობაში. მიუხედავად 

იმისა, რომ რუსული კოლონიური რეჟიმი 

წარსულს ჩაბარდა, ქართულ-რუსული და 

სომხურ-რუსული ენობრივი კონტაქტების 

პრობლემა მაინც ძალიან აქტუალური 

დარჩა. 

  

 

ვლაპარაკობ 

ქართულად რუსულად 

დედასთან         +    + 

მამასთან      _    + 

პაპა-ბებიასთან       _    + 

თანატოლებთან სკოლაში     _    + 

ქართველ თანატოლებთან  + (_)    _ 

სხვა ნათესავებთან  + (_) + (_) 

 

 

ვლაპარაკობ 

სომხურად რუსულად 

დედასთან         +    _ 

მამასთან      _    _ 

პაპა-ბებიასთან       +    _ 

თანატოლებთან სკოლაში     +    _ 

ქართველ თანატოლებთან  + (_)    _ 

სხვა ნათესავებთან  + (_)    _ 

  

განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ 

მომავალი განვითარების თვალსაზრისით, 

ქართულს და ინგლისურს აშკარად 

ეძლევა უპირატესობა რუსულთან და სხვა 
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საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის 
 

www.multilingualeducation.org 

ენებთან შე-დარებით. რუსულ და სომხურ 

სკოლებში გამოკითხულთაგან შეკითხვაზე 

- რომელი ენის ცოდნის გაუმჯობესებას 

ისურვებდა, პასუხები ასე განაწილდა: 

ქართული (48), ინგლისური (46), სომხური 

(18), რუსული (18), გერმანული (9), 

ფრანგული (3), ბერძნული (5). ეს 

ციფრები, ერთი მხრივ, გამოხატავენ 

ქართულისა და ინგლისურის მიმართ 

მზარდ ინტერესს და, მეორე მხრივ, 

იმაზეც მეტყველებენ, რომ სწორედ ეს 

ენები იციან ბავშვებმა ყველაზე ცუდად 

და აქვთ მათი ცოდნის გაუმჯობესების 

სურვილი. თვით ეს სურვილი 

ინტეგრაციის მიმართულებით გადა-

დგმულ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს და 

შეიძლება საიმედო მომავლის საფუ-

ძვლადაც კი გადაიქცეს, თუკი ამ 

სურვილს მოსახლეობის რეალური 

დასაქმებისა და ეკონომიკური ცხოვრების 

მოწესრიგებაც გაამყარებს. 

 Dდღევანდელ რეალობაში მხოლოდ 

ეკონომიკურად და პოლიტიკურად 

წარმატებული საზოგადოების ენას აქვს 

განსხვავებული დედა ენის და ეროვნული 

ვინაობის მქონე მოსახლეობისათვის 

მეორე ენად ფუნქციონირების რეალური 

პოტენცია. თვითონ მოსწავლეებისათვის 

ინგლისური ენის კარგად ცოდნის 

სურვილი რამდენიმე მიზეზით იხსნება: 

ძირითადია ის, რომ ამ ენის დაუფ-

ლებასთან ერთად დასაქმების ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელი 

იზრდება, ამავე დროს, უჩნდებათ 

ინგლისურენოვან ქვეყნებში სამუშაოდ 

წასვლის შანსიც; ქართული ენის ცოდნის 

გაუმჯობესების სურვილი კი, მათი 

თქმით, საქართველოში სიტუაციის 

შეცვლის გამო უჩნდებათ. რაც შეეხება 

სომხურს, ბერძნულსა და სხვა ენებს - 

გაუმჯობესების სურვილი ახსნილია იმით, 

რომ ეს ენები მშობლიურ ენებს 

წარმოადგენენ.  

ჩვენ შეგვიძლია ჯგუფების 

გამოკითხვის საფუძველზე ჩამოვაყა-

ლიბოთ ძირითადი ტენდენციები, 

რომლებიც შეინიშნება ჯავახეთში 

მცხოვრებ არაქართველთა ენობრივ 

კილექტივებში. გამოკითხულების უმრავ-

ლესობა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო 

დაწესებულებებში საქმის წარმოება 

ქართულ ენაზე უნდა მიმდინარეობდეს, 

თუმცა  გარკვეულ რაოდენობას (20%-დან 

30%-მდე) სასურველად მიაჩნია, რომ 

საქმის წარმოება ქართულთან ერთად 

სომხურად ან/და რუსულადაც ხდებოდეს; 

იმის მიზეზად,  რომ არაქართველი 

რესპონდენტების მნიშვნელოვანი რაოდე-

ნობა – 40% ქართულ ენას არ ფლობს, ის 

სახელდება, რომ მათ არ ჰქონდათ 

საშუალება ესწავლათ ქართული, თუმცა 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ის 

გარემოებაც, რომ მათ ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში ქართული ენა ნაკლებად 

სჭირდებათ; არაქართველები ქართული 

ენის არცოდნის გამო მომავალში 

პრობლემებს მოელიან. ძირითადად, 

ფიქრობენ, რომ პრობლემური იქნება 

დასაქმება ქართულ ორგანიზაციებში და 

მიუთითებენ სირთულეებზე უმაღლეს 

სასწავლებელში ჩაბარებისას (დიდია 

სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლის 

გაგრძელების მსურველთა რაოდენობა); 
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ფიქრობენ, რომ ქართულის 

სწავლისთვის საუკეთესო გზაა მეტი 

ყურადღება ქართულის გაკვეთილებზე 

სკოლაში; ჯავახეთში ყოველ მეოთხე 

გამოკითხულს სამშობლოდ სომხეთი 

მიაჩნია, საქართვლოს კი მეორე 

სამშობლოდ მიიჩნევს. ამის მიუხედავად, 

ორივე დასახელებულ რეგიონში საკუთარ 

და ოჯახის მომავალს საქართველოს 

მკაფიოდ უკავშირებს გამოკითხულთა 

დაახლოებით, თანაბარი რაოდენობა - 

ნახევარზე ოდნავ მეტი;  

ინფორმაციის მიღების თვალსაზ-

რისით - ჯავახეთში დაახლოებით თანა-

ბრად იღებენ ინფორმაციას სომხურ და 

რუსულ ენებზე. რაც შეეხება საზო-

გადოებრივი მაუწყებლის მიერ 

მომზადებულ გადაცემებს სომხურ ენებზე,  

მათ  გამოკითხულების 68% მათ 

სისტემატურად ან პერიოდულად უყუ-

რებს. ადგილობრივი ტელევიზია  

პროექტის ფარგლებში მოსახლეობას 

სთავაზობს საინფორმაციო გადაცემა 

`კურიერის~ სინქრონულ სომხურ 

თარგმანს. Gგადაცემისადმი ინტერესი 

გამოკითხილთა 82 %-მა გამოთქვა, თუმცა 

არასათანადო დონეზე შესრულებული 

თარგმანის გამო მხოლოდ ძალიან მცირე 

ნაწილი განაგრძობს მის ყურებას. კვლევის 

შედეგების თანახმად, ჯავახეთში 

მოსწავლეები ეცნობიან პრესას – 

ძირითადად კითხულობენ გაზეთ 

`ვრასტანს~. მიუხედავად იმისა, რომ 

ხელი მიუწვდებათ რეგიონულ გამოცემა 

`სამხრეთის კარიბჭეზე~, რომელიც ორივე 

ენაზე გამოდის, მას ნაკლებად ირჩევენ.  

ბილინგვური სწავლება და ადგი-

ლობრივი არაქართულენოვანი სკოლების 

რეფორმირება მნიშვნელოვანი ინსტრუ-

მენტია ინტეგრაციის მისაღწევად. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია საინფორმაციო და 

პროპაგანდისტული პოლიტიკის წარმოება, 

რათა მოსახლეობა თვითონ მიხვდეს 

ბილინგვური სწავლების აუცილებლობას 

და მოთხოვნა ბილინგვური სწავლების 

შესახებ მათგან მოდიოდეს. ამ 

გარდამავალ პერიოდში სახელმწიფომ 

უნდა უზრუნველყოს ყველა პირობა, 

რათა სკოლას შეეძლოს, მოსწავლეს 

არჩევანის საშუალება მისცეს. 

გასათვალისწინებელია თვალსაზრი-

სი, რომ ბილინგვურ განათლებასთან არის 

დაკავშირებული, უპირველეს ყოვლისა, 

მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო პაკეტის 

შექმნა, რომელიც ბილინგვური საგან-

მანათლებლო პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებს განსაზღვრავს. ამ 

პოლიტიკის განხორციელებისთვის კი 

აუცილებელი წინაპირობაა, ზუსტად იყოს 

განსაზღვრული მისი მიზნები და 

მიმართულებები. როგორც ჰორბერგერი 

აღნიშნავდა, ბილინგვური განათლება 

არის `რესურსი და არა პრობლემა, 

რომელიც უნდა გადაიჭრას~ (ჰორბერგერი 

2000: 173). ხოლო ვარგესი  კი ხაზს 

უსვამს ბილინგვური განათლების 

აღქმისას ორ განსხვავებულ მიდგომას: 

პირველი მიდგომა გულისხმობს, რომ 

ბილინგვური განათლების მთავარი 

მიზანი მშობლიური ენიდან მეორე ენაზე 

გადასვლაა. მეორე მიდგომა რადიკა-

ლურად განსხვავდება პირველისაგან და 

გულისხმობს, რომ ბილინგვური განათ-
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ლების მთავარი მიზანი ორი ენის 

ერთდროული სრულყოფაა (ვერგესი 2004: 

14). 

ჩვენთვის მისაღება ის ხუთი მიზანი, 

რომელსაც ბილინგვური განათლების 

პოლიტიკა უნდა უსვამდეს ხაზს და 

რომელზეც ყურადღებას ამახვილებს 

ტრილოსი (ტრილოსი 1998: 6) 1. 

ბიკულტურიზმი, ანუ უნარი თავი 

იგრძნო საზოგადოების სრულფასოვან 

წევრად, როგორც საკუთარ ეთნიკურ 

ჯგუფში, აგრეთვე დომინანტი ეთნიკური 

ჯგუფის გარემოცვაში; 2) ბილინგვიზმი, 

ანუ მაღალპროფესიული უნარი, ფლობდე 

ორ ენას; 3) ორი კულტურის ფუნდა-

მენტური ღირებულებებისადმი ზიარება; 

4) კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება 

განსხვავებული ლინგვისტური და 

კულტურული ჯგუფების მიმართ; 5) 

ეთნიკური უმცირესობებისთვის თანას-

წორი განათლების მიღების საშუალება. 

საქართველოს შეუძლია სხვა 

ქვეყნების (ბალტიისპირეთის, ამერიკის) 

გამოცდილება გაიზიაროს და პირველ 

ეტაპზე ნებაყოფლობითი ბილინგვური 

პროგრამები დაგეგმოს, ამავდროულად 

მოემზადოს მეორე, სავალდებულო 

ეტაპისათვის .`უფრო მიზანშეწონილია, 

რომ მულტილინგვური განათლება 

სკოლის ნებაყოფლობით არჩევანს 

ეყრდნობოდეს და მისი წარმატებით 

განხორციელების შემთხვევაში, სკოლები 

თანდათან გადავიდნენ მულტილინგვური 

განათლების სხვადასხვა მოდელზე, რაც 

თავიდან აგვაცილებს იმ შესაძლო 

პოლიტიკურ გართულებებს, რაც 

შეიძლება მოიტანოს მულტილინგვურ 

განათლებაზე გადასვლის სავალდებულო 

მოდელმა~, - აღნიშნავს შ. ტაბატაძე 

(ტაბატაძე 2008: 22). Aასევე, 

ყურადსაღებად მიგვაჩნია მოსაზრება იმის 

შესახებ, რომ ბილინგვურ სწავლებაზე 

გადასვლა უნდა მოხდეს არა ერთბაშად 

და ძალადობრივად, არამედ ეტაპობრივად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

98 

 

მ. კაჭკაჭიშვილი, ბილინგვური განათლებისა და სოციალურ-კომუნიკაციური                                                       # 2, 2013 

                                სისტემის ურთიერთმიმართებისათვის ჯავახეთში                                                                       გვ. 80-98 
 
  

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ბარნეტი, 1988: Барнет В. Дифференциация национального языка и  социальная  

                коммуникация. Новое в зарубежной лингвистике,  XX. М., 1988. 

გამყრელიძე და სხვ., 2003: გამყრელიძე თ., კიკნაძე ზ., შადური ი., შენგელაია ნ. 

               თეორიული ენათმეცნიერების კურსი. თბილისი: 2003.  

იანდექსი, 2001: დირექტი იანდექსი. სოციოლინგვისტიკის პრობლემები.  

               [ონ-ლაინ წიგნი] (განთავსებულია 2001 წლიდან); მის.: www.krugosvet 

               ru/articles/69/1006978/1006987a1htm 

ნიკოლსკი, 1976: Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика (Теория и 

               проблемы). Москва: 1976. 

სიხარულიძე, 2008: სიხარულიძე ტ. ენობრივი სიტუაცია საქართველოში. 

               გულანი. 1. ახალციხე: 2008.   

სტეპანოვი, 1976: Степанов Г.В. Типология языковых ситуации в странах романской 

               речи. Москва: 1976.  

ტაბატაძე, 2008: ტაბატაძე შ. ენობრივი პოლიტიკა და საქართველოს განათლების 

              სისტემა. სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები საქართველოს 

              საგანმანათლებლო სივრცეში. I სამეცნიერო კონფერენციის 

              მასალები. თბილისი: გამომცემლობა `საიმედო~, 2008. ფერგიუსონი. 1959: Ferguson C. 

Diglossia. Word:1959.  

შვეიცერი, 1977: Швейцер А. Д., Современная  Социолингвистика. Теория, проблемы 

               и методы.  М.: 1977. 

ჰორნბერგერი, 2000: HHornberger H. Sociolingvistics and teaching/adited by Sandra Iee McKay. 

               Cambridge [ englend] New York.  Cambridge University Press.[book on-line] 

               Accesed 2000. available from   http//www. Bibliotecas.unc.edu.ar/cgi-bin/libreo 

               Esiaccion. 

http://www.krugosvet/


  
 
 

99 
 

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

საერთაშორისო ჟურნალი 

მულტილინგვური განათლებისთვის www.multilingualeducation.org 

 

 

 

ზაქარია ქიტიაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  
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ტერმინის  - განათლების სისტემა - განსაზღვრისათვის 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითზე 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ტერმინის - განათლების სისტემა შინაარსისა და 

სტრუქტურულ მახასიათებელთა გააზრება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების (საქართველო, 

აზერბაიჯანი, რუსეთის ფედერაცია) განათლების მარეგულირებელი დოკუმენტების 

ანალიზის საფუძველზე. მასში ასახულის ავტორისეული ხედვა დეფინიციისა „განათლების 

სისტემა“, წარმოდგენილია მისი დეტერმინაციის მცდელობა. ავტორი თანმიმდევრობით 

მსჯელობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითზე განათლების სისტემის არსობრივ 

მახასიათებლებზე და აკეთებს საკუთარ დასკვნებს.  სტატიის დასასრულს აღინიშნულია, რომ 

განათლების სისტემის არსისა და დეფინიციის საკითხი სხვადასხვა ქვეყნის მიერ 

სხვადასხვანაირად მოიაზრებ. ავტორის აზრით, განათლების სისტემის ცნების ქვეშ 

აუცილებლად უნდა იგულისხმებოდეს სასწავლო-აღმზრდელობით დაწესებულებათა 

ერთიანობა, რადგან სისტემა თავად უნდა გენერირებდეს და ქმნიდეს თვისებრივად ახალს, 

რაც განათლების პოლიტიკის გამტარებელ არც ერთ ორგანოს არ ძალუძს. შესაბამისად, 

სწორედ ზემოაღნიშნული წარმოადგენს ოპტიმალურ, ლოგიკურ ამოსავალ პრინციპს 

განათლების სისტემის დეფინიციისათვის. 

 

საკვანძო სიტყვები: განათლების სისტემა, სწავლება, სტრუქტურა, განათლება 

 

            90-იანი წლების დასაწყისში 

მომხდარმა ღირსშესანიშნავმა გეოპოლი-

ტიკურმა მოვლენამ - საბჭოთა კავშირის 

დაშლამ, დღის წესრიგში დააყენა მის 

შემადგენლობაში შემავალ ქვეყნებში 

ძირეული და მრავალმხრივი ცვლილების 

საჭიროება.  საბჭოთა საგანმანათლებლო 

სივრციდან სახელმწიფოების გამოსვლას, 

ბუნებრივია, მოჰყვა არსებული 

ფასეულობების გადაფასება. საბჭოთა 

მოქალაქის აღზრდიდან, გეზი ეროვნული, 

დემოკრატიულ-ლიბერალური ღირებულე-
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ბების მქონე  პიროვნების აღზრდით უნდა 

შეცვლილიყო. ამ ყველაფერმა, ცხადია, 

განაპირობა განათლების მიმართულებით 

სახელმწიფო პოლიტიკის კურსის 

რადიკალური ცვლილებაც. საბჭოთა ტიპის 

მონოლითური, მკაფიოდ განსაზღვრული 

სისტემურიი ხედვის ნაცვლად, საჭირო 

გახდა უშუალოდ ამა თუ იმ ეროვნულ  

საყრდენს დაფუძნებული, მოდერნიზებული 

კონცეფციის შემუშავება-ჩამოყალიბება და 

სახელმწიფოს საერთო პოლიტიკურ 

ორიენტირებთან ინტეგრირება. წესით, 

ამგვარ კარდინალურ ცვლილებებს 

ნებისმიერი ქვეყნის განათლების სისტემის 

მართვის, დაფინანსებისა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის მოდელები არსებითად 

უნდა შეეცვალა. ასევე საკმაოდ დიდია 

თავად განათლების სისტემის სტრუქტურულ 

მახასიათებელთა ტრანსფორმაციის 

ალბათობაც. აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა 

მასშტაბურ ინფორმაციულ ბაზისს და 

კვლევის მრავალფეროვან აპარატს 

გულისხმობს, რაც, სტატიის ფორმატიდან 

გამომდინარე, მიზანშეუწონლად მიგვაჩნია. 

შესაბამისად, ჩვენი მიზანია, წარმოვადგინოთ 

მსჯელობა პედაგოგიკის მეცნიერების 

ტერმინოლოგიური ბაზისათვის ერთ-ერთი 

ძირეული დეფინიციის - განათლების 

სისტემის - შესახებ.  განათლების სისტემის 

არსის განსაზღვრისა და მსჯელობის 

წარმართვისათვის, უპირველეს ყოვლისა, 

საჭიროდ მიგვაჩნია მისი შინაარსის 

დეტერმინაცია, რაც მოგვცემს საშუალებას,  

სისტემური აღქმის ჩამოყალიბებამდე, 

ნაირგვარი რაკურსით შევხედოთ 

ტერმინოლოგიურ, ლექსიკურ ბაზას, 

რომელიც განათლების სისტემის ცნების 

მართებულად აღქმის გაცილებით უკეთეს 

საშუალებად მიგვაჩნია.  ამგვარი  ხედვა 

გვავალდებულებს ცალ-ცალკე გავაჟღეროთ 

და შემდეგ განვიხილოთ  ტერმინები  

განათლება და სისტემა.  

კლასიკური პედაგოგიკა ტერმინს 

განათლება შემდეგნაირად ხსნის – 

განათლება სისტემატიზირბული ცოდნის 

შეძენის პროცესი და შედეგია [1, გვ. 12] თუ 

სისტემატიზებულ ცოდნას დავშლით, იგი, 

ჩვენი აზრით, უნდა გულისხმობდეს უნარ-

ჩვევების, შეხედულებათა და რწმენის, 

შემეცნებითი ძალებისა და პრაქტიკული 

მომზადების დონის ერთობლიობას. [2, გვ. 

612] სწორედ განათლება მოიაზრებს 

ადამიანის მიერ სისტემური ცოდნის 

დაუფლებას, უნარებისა და ჩვევების 

გამომუშავებას, კაცობრიობის მიერ ამა თუ იმ 

სფეროში დაგროვილი გამოცდილების 

მიზანმიმართულ შეთვისებას. ანუ, 

განათლება შეგნებულად არის მიმართული 

ადამიანის ფიზიკური, ინტელექტუალური 

და მორალური უნარ-ჩვევების განვი-

თარებისაკენ და საზოგადოების 

კულტურასთან მიმართების თავისებურ და 

აუცილებელ ფორმას წარმოადგენს. 

განათლება ძირითადად სწავლებით, 

მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთათვის 

გარკვეულ ცოდნა-ჩვევათა გადაცემისა და 
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მოსწავლეთა მიერ ამ ცოდნა-ჩვევათა 

შეთვისების ორგანიზებული, სხვადასხვა-

გვარი და ერთიანი პროცესით მიიღწევა. 

შესაბამისად, სწავლების ორგანიზებულ 

ხასიათში, უმეტესწილად, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში გადაცემულ ცოდნას 

ვგულისხმობთ.   

       რაც შეეხება ტერმინს  სისტემა, იგი 

ბერძნული წარმომავლობისაა და თავისი 

შინაარსით გულისხმობს ელემენტების 

სიმრავლეს, რომელთა შორის არსებული 

კავშირები და მიმართებები ქმნის ერთ 

მთლიანობას. იმავე შინაარსობრივი 

მახასიათებლით იკითხება დეფინიცია - 

სისტემა ფილოსოფიურ ლექსიკონში. თუმცა,  

აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი დაზუსტება - 

სისტემის არსებობისათვის, მართალია, 

აუცილებელია ელემენტთა სიმრავლე, მაგრამ 

ელემენტების ნებისმიერი სიმრავლე არ 

წარმოადგენს სისტემას. ელემენტებს შორის 

აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი კავშირი და 

მიმართებები, რომლებიც თვისობრივად 

ახალ მთლიანობას ქმნიან. შესაბამისად, მისი 

თვისებები არ დაიყვანება ელემენტის 

ცალკეულ თვისებებზე ან მათს ჯამზე. მისი 

ადგილი განისაზღვრება იმ ფუნქციით, 

რომელიც მას მთლიანობაში უკავია. 

    ზემოაღნიშნული მსჯელობა გვაძლევს 

შემდეგი დასკვნის საშუალებას - განათლების  

სისტემა უნდა გულისხმობდეს  ცოდნის 

გადაცემის მიზანმიმართული პროცესის 

წარმართვისათვის საჭირო დაწესებულებათა 

გარკვეულ ერთობლიობას, რომლის 

კონსტრუირებასა და მართვის აპარატს 

სახელმწიფო განსაზღვრავს და აკანონებს. 

ცალკეულ განმარტებათა წარმოდგე-

ნის შემდეგ, შევეცადოთ, მთლიანობაში 

აღვიქვათ და განვმარტოთ ტერმინი 

განათლების სისტემა. წინამდებარე 

მსჯელობიდან გამომდინარე, განათლების 

სისტემა უნდა წარმოადგენდეს სასწავლო-

აღმზრდელობით დაწესებულებათა ისეთ 

ერთიანობას, რომელიც გარკვეულ საერთო 

პრინციპებზე, ურთიერთმიმართებებსა და 

კავშირებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. აქვე 

დაზუსტებას მოითხოვს, რა საერთო 

პრინციპებსა და კავშირებზე შეიძლება 

გვქონდეს საუბარი. როგორც წესი, 

განათლების თითოეული სისტემა იქმნება 

არა თავისთავადი, თვითპროდუცირების 

გზით, არამედ კონკრეტულ ონტოლოგიურ 

სივრცეში განათლების სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის მიზანმიმართული შემუშავებისა 

და გატარების შედეგად. შესაბამისად, 

განათლების სისტემას, მისი შემადგენელი 

ელემენტებისთვის – სკოლამდელი 

დაწესებულებები, სკოლები და სხვა 

სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულე-

ბები – საერთო პრინციპების და ვალ-

დებულების რეჟიმში, სახელმწიფო 

განათლების პოლიტიკის საკუთარი 

მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით 

მართავს. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, 

რომ განათლების სისტემის მიზანი, 

მიმართულება, შინაარსი და განვითარების 

დონე იმ სოციუმის პოლიტიკურ-

ეკონომიკური წყობითაა განპირობებული, 
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რომლის წიაღშიც იგი იშვა. როგორიცაა 

საზოგადოება, ისეთივეა მისი განათლების 

სისტემაც [1, გვ.177]. აღნიშნული მსჯელობა 

კი გვაძლევს უფლებას დავასკვნათ, რომ 

მსოფლიოში მოქმედებდა და მოქმედებს 

ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული 

სისტემები. აქედან გამომდინარე, ყველა 

სახელმწიფოში სხვადასხვაგვარია განათ-

ლების სისტემაში მოქცეული დაწესებუ-

ლებების სტრუქტურა, შინაარსი და 

ორგანიზაციული ფორმები.  

მსჯელობის მომდევნო ეტაპზე 

შევეცდებით, განვიხილოთ, როგორ 

განისაზღვრება ტერმინი განათლების 

სისტემა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის, 

საქართველოში და რა შინაარსს გულისხმობს 

სახელმწიფო ამ ტერმინის ქვეშ. ჩვენ მიერ 

სახელმწიფოთა არჩევანი შემთხვევითი 

შერჩევის პრინციპს ეყრდნობა და არ არის 

დაცული რიგითობის  პრიორიტეტულობა. 

ქვემოთ შემოგთავაზებთ განათლების 

სისტემის სტრუქტურის შინაარსის მოკლე 

მიმოხილვას საქართველოს, აზერბაიჯანის, 

რუსეთის, და გერმანიის მაგალითზე.  

რუსეთისა და აზერბაიჯანისაგან განსხვა-

ვებით, საქართველოს სახელმწიფოს 

განათლების სფეროში მოქმედ არც ერთ 

ნორმატიულ ოფიციალურ დოკუმენტში არ 

აქვს მოცემული განათლების სისტემის 

განმარტება. შესაბამისად, ანალიზისათვის 

უნდა დავეყრდნოთ განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებულ 

სქემას, რომელზეც ნათლად ჩანს, რომ 

საქართველოში განათლების სისტემაში 

მოიაზრება სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულება, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომლებიც მოიცავს 

დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურს, 

პროფესიული სასწავლებელი და უმაღლესი 

განათლების სამივე ტიპის (კოლეჯი, 

სასწავლო უნივერსიტეტი, კვლევითი 

უნივერსიტეტი) დაწესებულება. ანუ, 

საქართველოს სახელმწიფო განათლების 

სისტემაში მოიაზრებს მხოლოდ სასწავლო-

აღმზრდელობით დაწესებულებებს [3].  

          რაც შეეხება კიდევ ერთ პოსტსაბჭოთა 

ქვეყანას -რუსეთის ფედერაციას, მის კანონში 

განათლების შესახებ, განათლების სისტემის 

შინაარსის ქვეშ, გარდა განათლების სფეროს 

მმართველი რგოლებისა, ასევე მოიაზრება 

განათლების სფეროს მარეგულირებელი 

ყველა სამართლებრივი დოკუმენტი, 

სტანდარტი თუ მოთხოვნა. ასევე, ნების-

მიერი იურიდიული პირი, საზოგადოებრივი 

თუ სახელმწიფო გაერთიანება, რომელიც 

ახორციელებს საკუთარ საქმიანობას 

განათლების სფეროში [5, გვ. 12]. 

აღნიშნული განმარტება გვაძლევს 

საფუძველს, კრიტიკულად შევხედოთ მის 

შინაარსს. ცხადია, კანონის ზედა ნაწილში 

გაჟღერებული ,,განათლების სფეროს 

მმართველი რგოლები“ (სამინისტრო, სხვა-

დასხვა დეპარტამენტი თუ სამსახურები) 

ფუნქციონალური დატვირთვის კონტექსტით 
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ვერაფრით ვერ გაერთიანდება სასწავლო-

სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რაც 

გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ 

განათლების სისტემის მათეული გააზრება 

არ არის  ლოგიკური და საჭიროებს 

დაზუსტებას - სისტემა თავად უნდა 

გენერირებდეს და ქმნიდეს თვისებრივად 

ახალს, რაც განათლების პოლიტიკის 

გამტარებელ არც ერთ ორგანოს არ ძალუძს. 

ასევე საგულისხმოა განსაზღვრება - 

იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს 

საკუთარ საქმიანობას განათლების სფეროში. 

ამგვარი პირობა მეტად ალოგიკურ ხასიათს 

ატარებს, რაშიც დარწმუნება მეტად იოლია 

კონკრეტული სიტუაციის მაგალითზე 

მსჯელობით. აღნიშნული საკითხის 

ნათელსაყოფად წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, 

როცა კერძო იურიდიული პირი, რომელიც 

სასკოლო სახელმძღვანელოების ენობრივი  

რედაქტურითაა დაკავებული,  კანონის 

მიხედვით, განათლების სისტემის შინაარსში 

მოიაზრება, რადგან მისი საქმიანობის 

ხასიათი სწორედ ზოგადი  განათლების 

სფეროს უკავშირდება. აღნიშნული 

მოდელირებული შემთხვევიდან ნათლად 

ჩანს, რომ განათლების სისტემის ამგვარი 

გააზრება, სულ მცირე, აცდენილია 

განათლების სისტემის შინაარსის 

მეცნიერულ გაგებას.  

რაც შეეხება აზერბაიჯანის 

სახელმწიფოს, მის კანონში განათლების 

შესახებ ვკითხულობთ: „განათლების სისტემა 

მოიაზრებს სხვადასხვა საფეხურის საგანმა-

ნათლებლო პროგრამების ერთობლიობას, 

რომელიც ქმნის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა ქსელს, ასევე იმ 

ორგანოებს, რომლებიც წარმოადგენენ 

განათლების სფეროს მმართველ რგოლებს  

და ყველა სხვა დაწესებულებასა თუ 

ორგანიზაციას, რომელიც ახორცილებს 

სასწავლო - აღმზრდელობით პროცესს [4, II 

თავი].  წარმოდგენილი მასალა ცხადყოფს, 

რომ აზერბაიჯანიც თითქმის იმავე 

ლოგიკური წინააღმდეგობრიობის წინაშე 

დგას, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, მით 

უფრო, თუ დავეყრდნობით ამავე კანონში 

გაწერილ განათლების სისტემის მოწყობის 

პრინციპებს, სადაც მხოლოდ სასწავლო-

აღმზრდელობით დაწესებულებათა ჩამო-

ნათვალს ვხვდებით. ვფიქრობთ, მმართველი 

ორგანოები - სამინისტრო თუ დეპარ-

ტამენტები - ვერასდროს ვერ გაერთიანდება 

სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულე-

ბების სტრუქტურულ კონტექსტში. 

ვფიქრობთ, სამი პოსტსაბჭოთა 

ქვეყნის განათლების სისტემის შინაარსისა და  

სტრუქტურულ მახასიათებელთა მოკლე 

ანალიზის შემდეგ, უპრიანი იქნება, 

აღნიშნული საკითხის ევროპული 

კონტექსტის იდენტიფიცირება, რასაც 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 

მაგალითზე შევეცდებით.  

გერმანიის ფედერაცია 16 მიწად 

იყოფა. განათლება გერმანიაში მიწების 

ადგილობრივი ხელისუფლების პრეროგა-

ტივაა. მიწების დონეზე საგანმანათლებლო 

პროცესს ახორციელებს კონკრეტულად 

მოცემული მიწის მმართველი ორგანო. 
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თითოეულ ამ მიწაზე გააჩნიათ საკუთარი 

განათლების კანონი, რომელიც ფედე-

რალური განათლების კანონის საფუძველზეა 

შემდგარი. განათლების სისტემის შინაარსი 

კი, როგორც ფედერალურ, ისე სხვადასხვა 

მიწის განათლების კანონებში წარმოდგე-

ნილია კლასიკური მრავალსაფეხურიანი 

სტრუქტურული ჩარჩოთი, რომლის 

შინაარსშიც სასწავლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებათა ერთიანობა მოიაზრება. 

საგულისხმოა, რომ განთლების მართვის 

რგოლები  კულტურის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში განიხილებიან. წარმოდ-

გენილი მსჯელობიდან ნათელია, რომ 

გერმანია განათლების სისტემის მოწყობისას 

ამოსავალ პრინციპად, საქართველოს მსგავ-

სად, სასწავლო-აღმზრდელობით დაწესებუ-

ლებათა ერთიანობას განიხილავს. 

შესაბამისად ფედერალურ კანონში ვერ 

ვხვდებით მსჯელობას განათლების სისტემის 

შიგნით მმართველი რგოლებისა და 

განათლების სფეროს მარეგულირებელი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენისა [6]. 

  დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ 

განათლების სისტემის არსისა და 

დეფინიციის საკითხი სხვადასხვა ქვეყნის 

მიერ სხვადასხვანაირად მოიაზრება, რაც 

სავსებით მისაღებია, რადგან ეს განსხვავება 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა წარმოადგენს 

განათლების სისტემის გააზრების  ამოსავალ 

პრინციპს – მხოლოდ სასწავლო-

აღმზრდელობით დაწესებულებათა ერთი-

ანობა, თუ სასწავლო-აღმზრდელობითი 

დაწესებულებებისა და  ყველა იმ უწყების 

გაერთიანება, რომელიც განათლების სფეროს 

რეგულაციებს განსაზღვრავს. ჩვენი აზრით, 

სწორედ სასწავლო-აღმზრდელობით დაწე-

სებულებათა ერთიანობა წარმოადგენს 

განათლების სისტემის დეფინიციის 

ამოსავალ პრინციპს. 
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