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ლილია ტეტერინა 

ოლეს ჰონჩარის სახელობის  

დნეპროპეტროვსკის ნაციონალური უნივერსიტეტი 

  

ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარება 

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებში 
 

აბსტრაქტი 
სტატიის მიზანია, გამოიკვლიოს ის კულტურული შეტყობინებები, რომლებიც 

ლიტერატურული ტექსტების საშუალებით გადმოიცემა. ლიტერატურული ტექსტები 

წარმოადგენს ისტრუმენტებს ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტების კულტურული 

ცნობიერების ასამაღლებლად. სტატიის მიზანია მხატვრული დისკურსის რეალური 

ინტერკულტურული პოტენციალის წარმოჩენა, რათა დავინახოთ განსხვავება და განვავითაროთ 

სტუდენტების ლინგვოსოციოკულტურული კომპეტენცია. კვლევა ეყრდნობა ინგლისური 

სალიტერატურო ტექსტების ანალიზს ფილოლოგიის ფაკულტეტის ინგლისელ სტუდენტებთან 

ერთად, მაგრამ ის ტექნიკები, რომლებიც გამოყენებულია გამოდგება კულტურის შესასწავლად 

ნებისმიერ უცხო ენაზე.  

საკვანძო სიტყვები: ინტერკულტურული წიგნიერება, ინტერკულტურული კომპეტენცია, 

ინტერკულტურული უნარები.  

 

 

შესავალი 

ინტერკულტურული წიგნიერების 

განვითარება არის ერთ-ერთი მნიშვ-

ნელოვანი ამოცანა თანამედროვე 

ინგლისური ენის სწავლებისა განათლების 

ნებისმიერ საფეხურზე. ტრადიციული 

საკომუნიკაციო მეთოდი მიიჩნევა 

შეზღუდულად თუკი ის კურიკულუმში 

„კულტურის“ ასპექტს არ მოიცავს. 

ინტერკულტურული კომპეტენცია გახდა 

ერთ-ერთი მთავარი მეთოდოლოგიური 

ტერმინი, რომელიც სხვადასხვაგვარი 

ინტერპრეტაციით გვხვდება.  

კორბეტისთვის (J. Corbett) 

ინტერკულტურული კომპეტენცია არის 

უნარი, გაიგო სამიზნე ჯგუფის / 

საზოგადოების ენა და ქცევა და აუხსნა ის 

„მშობლიური“ თემის წევრებს და პირიქით 

(კორბეტი, 1997:28). 

კრამსჩისთვის (C. Kramsch) ინტერკულ-

ტურული კომპეტენცია არ არის ცოდნა, 

არამედ „ინტერპრეტაციის გაზიარებული 

წესები“, რომლებიც გონივრულად 
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გამოიყენება ნაცნობი და ახალი 

კონტექსტისთვის რათა შევიმეცნოთ 

სამყარო (კრამსჩი, 1998:27). 

ბირამი (M. Byram [1997]) გვთავაზობს 

ინტერკულტურული კომპეტენციებისთვის 

ხუთ ფორმულირებას, რომლებიც 

წარმოადგენს კულტურებს შორის 

დასაკავშირებლად გარკვეულწილად 

საჭირო უნარებს. ერთად ეს ფორმუ-

ლირებები განსაზღვრავენ სტუდენტთა 

უნარს რომ მიაღწიონ, როგორც კრამსჩი 

უწოდებს, „მესამე ადგილს“ - ადგილს 

რომელიც იძლევა უპირატესობას რომ 

სტუდენტმა შეძლოს გაიაზროს და იპოვოს 

კავშირი  მშობლიურ კულტურასა და 

სამიზნე კულტურას შორის (კრამსჩი,1993). 

ზემოთ ნახსენებმა და სხვა 

მკვლევრებმაც ხელახლა განსაზღვრეს 

ენობრივი განათლების მიზნები და აღიარეს 

უფრო როგორც „ინტერკულტურული 

საკომუნიკაციო კომპეტენცია“, ვიდრე 

როგორც „მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე 

ექსპერტი“ (ბუნდოვანი და იშვიათად 

მიღწეული მიზანი), როგორც საბოლოო 

მიზანი. კამათობენ იმაზე, რომ ენის აღქმა, 

როგორც ინფორმაციის გაცვლის 

მნიშვნელობად, აზრს მოკლებული სულაც 

არ არის, მაგრამ შეზღუდულია. ლოვედეის 

დაკვირვებით (ლოვედეი, 1981:123): „ახლა 

ინგლისური ენა უფრო და უფრო მიიჩნევა, 

როგორც სამყაროსთან დამაკავშირებელ 

ენად. ამის გამო მის სწავლებაში ჩართულია 

უამრავი ადამიანი, რომელიც ეძებს და 

მხარს უჭერს მის დეეთნოსიზაციასა და დე-

კულტურალიზაციას. ამაზე კამათმა რა 

შედეგიც არ უნდა მოიტანოს, მეორე ენის 

სწავლება ბრმად არ უნდა მიჰყვებოდეს  

უკიდურეს უტილიტარიზმს... და შეამ-

ციროს კომუნიკაციური კომპეტენცია 

უნარების მარტივად ასათვისებლად“.  

ლოვედეი აღნიშნავს, რომ სალაპარაკო 

ენის სწავლების მხოლოდ გარდამავალ 

დონეზე ფოკუსირება უგულებელყოფს 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას კულტურის 

შესახებ, რომელიც შესაძლოა დაგვეხმაროს 

განვსაზღვროთ და დავინახოთ 

განსხვავებები, როგორ მოქმედებენ / 

ახდენენ გავლენას უბრალო სიახლეებიც კი 

სხვადასხვა კულტურაში. თანამედროვე 

ინგლისური ენის ტრენინგის ამოცანების 

ამგვარი ხედვა არ ნიშნავს იმას, რომ წინა 

კულტურულ საკითხებს (პერსონალური და 

ჯგუფური მახასიათებლების შექმნისა და 

შეფასების კვლევა) მეორე ენის კლასებში არ 

ექცეოდა ყურადღება. კარგი მასწავლებლები 

ყოველთვის იყენებდნენ კულტურის 

შესახებ ინფორმაციას თავიანთ სასაუბრო 

ენის სწავლების გაკვეთილებზე.  სტერნი (H. 

Stern) ასეთ ინფორმაციას ანუ კულტურის 

(კულტურული ფონის) შესახებ 

ინფორმაციას უწოდებს „კულტურულ 

რემარკებს“ (სტერნი, 1992:224). მაგრამ 
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ინტერკულტურული მიდგომა განსხვავდება 

ადრეული მიდგომებისგან იმით, რომ  

კულტურა ისწავლება ინტერკულტურული 

ცოდნისა და უნარების წინ წამოწევითა და 

განვითარებით და  ეს კურიკულუმის 

შემადგენელი ნაწილი ხდება. კორბეტის 

მიხედვით, ეს ნიშნავს ეთნოგრაფიიდან 

სტრატეგიების ათვისებას, ისევე როგორც 

ენათმეცნიერებიდან და ინტერკულტუ-

რული ცოდნის, უნარების, ენობრივი 

უნარების განსაზღვრას, სწავლებასა და 

შემოწმებას. ასე რომ ენის კურსი როდესაც 

„კულტურასთან“ დაკავშირებულ ასპექ-

ტებსაც მოიცავს, შინაარსობრივად 

მრავალფეროვნდება, ორიენტირებული 

ხდება კითხვის, წერის, მოსმენისა და 

მეტყველების უნარების გაუმჯობესებაზე, 

რაც  ეხმარება მოსწავლეს აითვისოს 

კულტურული კომპეტენციები, როგორე-

ბიცაა მაგალითად სტრატეგიები ქცევითი 

მოდელების სისტემატური დაკვირვები-

სთვის. უფრო მეტიც, როდესაც 

მოსწავლეები უფრო სიღრმისეულად 

სწავლობენ თუ როგორ გამოიყენება სამიზნე 

ენა უცხოენოვანი საზოგადოების ნათელი 

და ბუნდოვანი მიზნების მისაღწევად, მათ 

უნდა მისცე ბიძგი რეფლექსიისთვის, 

როგორ ფუნქციონირებს თავიანთი 

მშობლიური ენა და საზოგადოება. 

„ინტერკულტურული განათლების მქონე 

მოსწავლე გვევლინება  მედიატორად 

სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს შორის, 

რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა ენასა და 

ენის ნაირსახეობებს“ (კორბეტი, 2003:2). იმ 

მოსწავლეებს, რომლებიც სახლში 

სწავლობენ ინგლისურს, როგორც უცხო 

ენას, ნაკლები შეხება აქვთ მშობლიურ ენაზე 

მოლაპარაკეებთან და სამიზნე კულტურაში 

არსებულ პროდუქტებთან, ამიტომაა რომ  

მათთვის ყველანაირი ტექსტი მთავარი 

წყაროა კულტურის შესახებ ინფორმაციისა. 

და ამიტომაა, რომ მასწავლებლისთვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი 

დავალებების მოფიქრება, რომლებიც 

გააანალიზებენ ტექსტებს კულტურული 

პერსპექტივიდან.  

 

მხატვრული ლიტერატურა, როგორც წყარო 

კულტურის შესახებ ინფორმაციისა 

მხატვრული ტექსტი ერთ-ერთი 

საუკეთესო რესურსია მოსწავლეებისთვის 

იყვნენ კულტურის მკვლევარები, რადგანაც 

მათ აქვთ ინფორმაცია ამა თუ იმ 

კულტურის სოციალურ და გეოგრაფიულ 

მახასიათებლებზე, ღირებულებებისა და 

დამოკიდებულებების შესახებ. ინგლისური 

ენის სწავლება, რასაკვირველია, იყენებს 

ლიტერატურას თავის სასარგებლოდ. 

ინტერკულტურულ კლასში ლიტერატუ-

რული ტექსტებია შერჩეული, რადგანაც 

ისინი კარგად აჩვენებენ სამიზნე 

კულტურის ასპექტებს.  პულვერნესი 
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(1996:11) მიიჩნევს, რომ ტექსტის შერჩევისას 

ფოკუსირება უნდა იყოს იმაზე, რამდენად 

შეიცავს ის კულტურის შესახებ 

ინფორმაციას. ლიტერატურული ტექსტი 

შეიძლება ასე დავახასიათოთ:             

კულტურის პერიოდი  - "მთელი 

ცხოვრების განმავლობაში" 

სოციალური დამოკიდებულებები  - le 

vice anglais (მაგ. კლასობრივი სისტემა)  

პოლიტიკური ღირებულებები - ერის 

მდგომარეობა / ყოფა 

ენა და ჩვევები - სინქრონი. 

ლიტერატურის სიცხადე გულისხმობს 

ტექსტების დრამატულად გადმოცემას, რაც 

მას მხატვრულობას ანიჭებს, მაგრამ, 

ამასთან, ეს ტექსტები წარმოაჩენენ ხალხს, 

რომელიც ცხოვრობს მოცემულ 

კულტურულ გარემოში დროის გარკვეულ 

მონაკვეთში.  

კორბეტი აღნიშნავს, რომ "კულტურის 

შესახებ ინფორმაციის შემცველი ტექსტების" 

(იქნება ეს ლიტერატურიდან, ფილმიდან 

თუ სხვა)  უპირატესობა ის არის, რომ ისინი 

სამიზნე ღირებულებათა სისტემის 

დრამატიზებას ახდენენ მისი 

მისწრაფებებისა და წინააღმდეგობების 

ჩვენებით.  ამ ფაქტმა შესაძლოა მოტივაცია 

მისცეს მოსწავლეებს, რომლებიც თავიანთ 

წინააღმდეგობებს აწყდებიან ახალ 

კულტურულ გარემოში (კორბეტი, 2001:174-

175).  

არსებობს უამრავი გამოქვეყნებული 

კვლევა ლიტერატურის გამოყენებაზე 

ინტერკულტურულ ენობრივ განათლებაში 

სხვადასხვა დონეზე (ანაშკინა, 2012; 

ბურვიც-მელზერი, 2001; ბირამი & 

ფლემინგი, 1998; კრამსჩი, 1993; 

მაკდონალდი, 2000). მაგალითად, ევა 

მელზერი აღწერს გერმანული სკოლის 14-15 

წლის მოსწავლეების ინგლისური ენის 

ოთხი გაკვეთილის მიმდინარეობას და 

გვაჩვენებს როგორ შეიძლება გამოიყენო 

ლიტერატურული სამუშაო (პატარა 

მოთხრობა) განსხვავებულობის / განსხვა-

ვებების  გასააზრებლად.  

სტერლინგის უნივერსიტეტიდან 

მაკდონალდსმა და მისმა კოლეგებმა 

განავითარეს ოთხფაზიანი სასწავლო 

ციკლი, რომელიც წარმოადგენს მოდელს 

იმისათვის, რათა გამოიყენო 

ლიტერატურული ტექსტის გარკვეული 

მონაკვეთი კულტურის საკვლევად 

ინგლისური ენის სწავლების დროს და 

კვლევის ეფექტიანობას დააკვირდე. 

პირველი ფაზა გათვალისწინებული იყო 

კითხვამდე აქტივობებისთვის შესაბამისი 

სქემის ასამოქმედებლად. ეს ხდებოდა 

მოთხრობის თემისა და შინაარსის 

დაკავშირებით მოსწავლეების პირად 

გამოცდილებასა და ცოდნასთან  მსგავს 

საკითხებზე. შემდეგი ფაზა გულისხმობდა 

მოსწავლეთა მიერ შეკითხვებზე პასუხის 
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გაცემას  მოთხრობის ძირითად ასპექტებზე: 

პერსონაჟი, გარემო, დრო და ა.შ. სასწავლო 

ციკლის მესამე ფაზა პატარა ჯგუფურ 

დისკუსიებს მოიცავდა მოთხრობის 

საკვანძო საკითხებზე - სიუჟეტი, 

კულმინაცია, თემები, სტილი და ა.შ. 

ბოლოს, მოსწავლეები უბრუნდებოდნენ 

დისკუსიას, რომელიც მოთხრობის თემას 

ბრიტანულ კულტურაში პრობლემატურ 

საკითხებს უკავშირებდა, მაგალითად,  

კლასობრივი, რასობრივი ან  ეთნიკური 

კონფლიქტები, კოლონიზაცია ან ზოგადად 

გაუცხოება.  

მელზერიც და მაკდონალდსიც - ორივე 

იყენებს თითქმის ერთსა და იმავე 

მეთოდოლოგიას თავიანთი მიზნების 

მისაღწევად. მოსწავლეთა უკუკავშირიც 

ორივე პუბლიკაციაში ცხადჰყოფს რომ 

მიზნები მიღწეულია. 

ინგლისური ენის სწავლებაში არსებობს 

ამ მიდგომის გამოყენების სხვა ვარიანტიც.  

მასწავლებელს, იმის ნაცვლად რომ 

გამოიყენოს მთლიანად მოკლე მოთხრობები 

და ნოველები, შეუძლია აარჩიოს 

ნოველებიდან და მოთხრობებიდან პატარა 

ნაწყვეტები, რომლებიც მხოლოდ ერთ 

გარკვეულ კულტურულ ასპექტს აღწერს, 

მაგალითად - სოციალურ დამოკიდებუ-

ლებებს ინგლისში, - უფრო დეტალური 

ანალიზისა და ინტერპრეტაციისთვის.  

 

კულტურის ანალიზის მეთოდები. 

მოსამზადებელი სტადია 

კურსის დასაწყისში მასწავლებელი 

ხსნის ლიტერატურული ტექსტის 

კულტურული ანალიზის როლს, მხატვრულ 

დისკურსში გამოხატვის ფორმებსა და 

სოციო-კულტურული ინფორმაციის 

შესაძლო ფუნქციებზე საუბრობს, თავისი 

აზრის ილუსტრირებას ინგლისური 

ლიტერატურიდან მაგალითების ანალიზით 

ცდილობს.  

მნიშვნელოვანია, რომ ლიტერატურულ 

ტექსტში იდენტობის ფორმები შესაძლოა 

გამოხატული იყოს ან პირდაპირ და 

ნათლად ან ბუნდოვნად. ნაწყვეტი  მოლი 

კენის ნოველადან "კარგი ქცევა", სადაც 

ედვარდ VII - ის ეპოქაზეა (მე-19 საუკუნის 

ბოლო და მე-20 საუკუნის დასაწყისი) 

საუბარი, კარგი მაგალითია იდენტობის 

ფორმების ნათლად გამოხატვისა.  

„იმ დღეებში ერთმა არ აღიარა 

სიმხდალის შესაძლებლობა ახალგაზრდებ-

შიც კი. საშიშები იყვნენ ისინი, ვისაც ეს 

ეხებოდა; მათი გაბედულება იყო საქები. 

მხდალი ბავშვი იყო დაფარული იარა და 

ბავშვის იძულება.  ეღიარებინა თავისი 

პონის სიძულვილი, იყო კეთროვნების 

მსგავსი რამ ჩვენს საზოგადოებაში".  

ამ ტექსტში ავტორი პირდაპირ აღწერს 

იმ პერიოდში პრივილეგირებული კლასების 

მორალური ღირებულებების სისტემას. 
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მეორე ნაწყვეტი მუნროს პატარა 

მოთხრობიდან "როცა უილიამსი მოვიდა" 

აჩვენებს კლასობრივი იდენტობის როგორც 

პირდაპირ, ისე არაპირდაპირ ფორმებს.  

„ისეც ხდება, რომ, შესაძლოა, უბრალო 

აზნაური დაიღუპოს სკანდალის გამოწვევის 

გარეშე, მაგრამ არც ბარონს ადგას კარგი 

დღე. სასხლეტის გამოკვრა ერთ-ერთი 

მოვალეობათაგანია. დღემდე პიტერბაის 

არასოდეს უსროლია კაკაბისთვის 

გაბრაზებულს, მაგრამ ამ წელს მან 

დამავალა დამექირავებინა მისთვის ირმის 

ტყე". 

ეს ნაწყვეტი ირონიულად აღწერს 

ურთიერთობას ინგლისელი საზოგადოების 

მაღალ და საშუალო კლასებს შორის, 

სხვადასხვა სისტემის კონფლიქტს, ქცევის 

სხვადასხვა ნორმასა და წესებს. სოციალური 

სტატუსის ცვლილება გულისხმობს 

ცხოვრების წესის ცვლილებას. მოთხრობის 

პერსონაჟი ხალისით ასრულებს ყველა 

მოვალეობას, რომელიც მის წინაშეა ბარონის 

ტიტულის ფლობით. მკითხველი ვერ 

შეძლებს გაიგოს ავტორის ირონიის სიღრმე, 

თუკი მას არ აქვს გარკვეული სოციო-

ისტორიული ცოდნა, ისევე როგორც 

ფილოლოგიური ცოდნა, განსაკუთრებით კი 

- უნარი, გაიგოს სიტყვების დამატებითი 

მნიშვნელობები და სიტყვათა კომბინაციები 

ან ირონიის გადმოცემის ტექნიკები.  

 

მოსწავლეების ჩართვა კულტურული ფონის 

შესახებ ინფორმაციის იდენტიფიკაციისა და 

ინტერპრეტირების პროცესში 

თითოეული ნაწყვეტი, რომელსაც 

მასწავლებელი ამოარჩევს კლასში 

გასაანალიზებლად, გამიზნულია იმისთვის, 

რომ დისკუსიისას კულტურულ მახასია-

თებლებს  შეემატოს ზოგიერთი ახალი 

ასპექტი.  მაგალითად, ნაწყვეტი 3 მუნროს 

(H.H. Munro) მოთხრობიდან "რეჯინალდი 

მწუხარების შესახებ" არის კიდევ ერთი 

მაგალითი მე-20 საუკუნის პირველ 

ნახევარში მაღალ და საშუალო ფენებს 

შორის ურთიერთობისა, მაგრამ ის ასევე 

გვაჩვენებს როგორ შეიძლება საშუალო 

კლასის წარმომადგენლებმა წინ წამოსწიონ 

თავიანთი სოციალური სტატუსი.  

როგორც უკვე ლედი ბეუოისტლესაც 

ვუთხარი, რასაკვირველია მჯერა ბუნების 

მეცნიერულად შესწავლის. თუ გსურთ 

გაიგოთ ხელოვნურობა როგორ ვითარდება, 

უყურეთ ნასწავლი უდარდელი სპარსული 

კატა როგორ შეაბიჯებს ხალხით სავსე 

სალონში და შემდეგ წადით და გააკეთეთ 

ასე ორი კვირა. ბეუოისტლესები არ იყვნენ 

დაბადებულები სამეფოში, მაგრამ ისინი 

თანდათან მიდიან იქითკენ. მათ კეთილი 

გული აქვთ და არასდროს ივიწყებენ 

დაბადების დღეებს. მავიწყდება ის როგორი 

იყო, რაღაც ქალაქში, საიდანაც 

პატრიოტიზმი მოდის: და ის - მისი 
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ტანსაცმელი პარიზულია, მაგრამ ატარებს 

მას მკაცრი ინგლისური აქცენტით. მისი 

სახალხო გამბედაობა. ვფიქრობ ის ძალიან 

მკაცრად აღზარდეს ისეთი საოცარი ჟინი 

აქვს აკეთოს არასწორი რამეები სწორად.  

ამ ნაწყვეტში მკითხველი აღმოაჩენს 

სოციალურ კიბეზე ასვლის ერთ-ერთ გზას 

ინგლისში.  არისტოკრატი რეჯინალდსი 

ირონიულად პასუხობს   ქცევასა და წარმო-

შობას ბეუოისტლესებისას (Beauwhistles), 

რომლებმაც მოიპოვეს ადგილი მაღალ 

საზოგადოებაში და რომლებსაც სურთ, 

იყვნენ ამ საზოგადოების წევრები, მაგრამ არ 

გამოსდით.  

საკლასო აქტივობების პროცედურა ასე 

შეიძლება გამოიყურებოდეს: პირველი - 

მასწავლებელს შეუძლია პატარა აღწერა / 

შესავალი გააკეთოს იმ ეპოქის, რომელიც 

აღწერილია მოთხრობაში და ასევე ავტორიც 

წარადგინოს. შემდეგ, მასწავლებლის 

რჩევით თითოეული მოსწავლე ჩამოწერს იმ 

ელემენტებს (სიტყვებს, სიტყვათა 

კომბინაციებს), რომლებიც მოთხრობის 

პერსონაჟებს გარკვეულ სოციალურ კლასს 

უკავშირებს.  მოსწავლეებმა უნდა 

გაანალიზონ ისეთი ფრაზები, როგორებიცაა  

“to be born into the Purple”, “on the installment 

system”, “elaborate artificiality”, “studied 

unconcern”, “to do the wrong thing correctly”. 

ამის შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ 

იმსჯელონ თავიანთ არჩევანზე პატარა 

ჯგუფებში, სანამ მთელ ჯგუფში 

გააზიარებენ თავიანთ გადაწყვეტილებებს. 

ამ ეტაპზე, მასწავლებლის მთავარი ამოცანაა 

მიჰყვეს არჩეული ელემენტების სათანადო 

"კონტექსტუალიზაციას", რაც გულისხმობს 

ავტორის/მთხრობელისა და პერსონაჟების 

შეხედულებების გათვალისწინებას.  ავტო-

რი ორი სოციალური ჯგუფის - საშუალო და 

მაღალი კლასების ირონიულ დაპირის-

პირებას გვიჩვენებს.  ბეუოისტლესები (The 

Beauwhistles) ყველაფერს აკეთებენ, რომ 

დაიცვან მაღალი კლასის ეტიკეტი, მიჰყვნენ 

ჩვეულებებს, რომელთა დარღვევაც არ 

შეუძლიათ, მაშინ, როცა არისტოკრატები 

თავად ძალიან ხშირად  ღიად არაფრად 

აგდებენ მათ და დარწმუნებულები არიან 

იმაში, რომ რასაც აკეთებენ - სწორი იქნება.  

იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა უკეთ 

გაიგონ ინგლისურ კულტურაში კლასობ-

რივი კონფლიქტი, მასწავლებელს შეუძლია 

მოიყვანოს ციტატა ტომსონის სოციალური 

დაკვირვებებიდან მე-19 საუკუნის 

ინგლისში დამკვიდრებულ საზოგადო-

ებაზე: "ჩვეულებების ძალა და გავლენა, 

რომელიც ქცევას მართავდა, გულისხმობდა 

იმას, რომ ის უშვებდა მრავალნაირ 

ექსცენტრულობას და ძალიან იშვიათად ეს 

წარმოშობდა უფრო გარეგანი კონფორ-

მიზმის მოჩვენებითობას ან ამ 

თავაზიანობის შეკავებას, რაც ზოგჯერ 

ინგლისელი მაღალი კლასებისთვის იყო 

დამახასიათებელი. ეტიკეტის  მეტისმეტი 
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გაღმერთება კანდიდატებს სჩვევიათ, ახალი 

მაღალი საზოგადოება რაღაცნაირად არ 

არის დარწმუნებული თავის პოზიციაში..." 

ამ ციტატის კონტექსტში რეჯინალდსის 

მიერ  ლედი ბეუოისტლეს დახასიათება 

ურთიერთსაპირისპირო სიტყვათა კომბინა-

ციით ხდება  - „მას ისეთი საშინელი ჟინი 

აქვს აკეთოს არასწორი რამეები სწორად" . 

ეტიკეტისა და წეს-ჩვეულებების მიმართ 

ორი სოციალური ჯგუფის დამოკიდე-

ბულება, როგორც ჩანს, სოციალური 

იდენტობის ძლიერი ნიშანია.  

მასწავლებლის შემდეგი ნაბიჯი 

შეიძლება იყოს ის, რომ მოსწავლეებს მისცეს 

თემატურად მსგავსი ტექსტი თავიანთი 

ანალიზისა და ინტერპრეტაციისთვის. აი 

მაგალითი (ნაწყვეტი 4) მუნროს სხვა 

მოთხრობიდან "როცა უილიამი მოვიდა":  

"არავის შეუძლია სამართლიანად თქვას 

შეილმსები მკაცრად ვულგარულები იყვნენ 

თუ აუტანლად ამპარტავნები. სავარაუდოთ 

მათი ნაკლები პოპულარობის მიზეზი  იყო 

მათი ძლიერი სურვილი/სწრაფვა 

ყოფილიყვნენ პოპულარულები. მათი 

სახლის კარი ისე დაჟინებულად ღია იყო, 

რომ მათ შექმნეს სოციალური ორპირობა. ის 

ადამიანები, რომლებიც მეორედ ან მესამედ 

იღებდნენ მათ მიპატიჟებას, არ იყვნენ 

ისეთები, რომელთა სახელებიც ამ შეკრებას 

მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. წარუმატებ-

ლობა სუსტად შენიღბული ფორმით თან 

სდევდა შეილმსების გულმოდგინე 

მცდელობებს, ეთამაშათ წამყვანი როლი 

სამყაროში, რომელშიც შეაბიჯეს".  

ტექსტი შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ 

კითხვებად და საკითხებად, რაც 

მოსწავლეების ყურადღებას  ტექსტის 

კულტურულ ასპექტებზე მიმართავს:  

1. რომელ სოციალურ ჯგუფს 

წარმოგვიდგენს ავტორი/მთხრობელი? 

2. საშუალო კლასის რა 

მახასიათებლებზე აკეთებს ავტორი 

ირონიულ აქცენტს?  

3. რომელი სიტყვები და სიტყვათა 

კომბინაციები აჩვენებს ავტორის ირონიულ    

დამოკიდებულებას შეილმსების წყვილის 

მიმართ? 

4. კომენტარი გაუკეთეთ ისეთი 

ფრაზების ნაგულისხმევ მნიშვნელობას, 

როგორებიცაა "ძლიერი და აშკარა 

სურვილი", "ისე დაჟინებულად ღიად / 

თავისუფლად", "გულმოდგინე მცდე-

ლობები". 

5. რა სტილისტური დამატებითი 

მნიშვნელობა/ნიუანსი აქვს ფრაზას - 

"სამყარო, რომელშიც შეაბიჯეს" (“the world 

that they had climbed into”)? 

6. როგორ ახასიათებს მეტაფორა - 

"სოციალური ორპირობა" (“social draught”) 

ადამიანებს, რომლებიც ესწრებოდნენ 

შეილმსების წვეულებებს? 
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7. რა საერთო აქვს ამ ნაწყვეტს წინა 

ნაწყვეტთან საშუალო და მაღალ კლასებს 

შორის ურთიერთობის მხრივ? 

8. ამ ორი ნაწყვეტიდან გამომდინარე, 

გააკეთეთ დასკვნა იმ პერიოდის ინგლისში 

არსებულ კლასობრივ  მახასიათებლებთან 

დაკავშირებით. 

მასწავლებელს დამატებით შეუძლია 

შესთავაზოს მოსწავლეებს ტექსტები უფრო 

სპეციფიკური ამოცანით / დავალებით, 

მაგალითად, რომ გამოიცნონ დამახა-

სიათებელი  ნიშნები 1) ცხოვრების 

პირობების, 2) ქცევითი მოდელების, 3) 

საუბრის ეტიკეტის, 4) მოთხრობაში 

აღწერილი პერიოდის სხვადასხვა 

სოციალური ჯგუფისთვის დამახასია-

თებელი ეთიკური და ესთეტიკური 

ღირებულებების. ამით მასწავლებელი 

უვარჯიშებს მოსწავლეებს ცალკეულ 

უნარებს (ბირამის ტერმინით  “saviors”) 

(ბირამი, 1997, 2008):  

ინტერპრეტირების/დაკავშირების 

უნარს (savoir comprendre), აღმოჩენის / 

ინტერაქციის უნარს (savoir apprendre) და 

კულტურულ ცნობიერებას (savoir s'engager).  

სხვანაირად მოსწავლეებისთვის  

დავალება შეიძლება ასეც იყოს 

ფორმულირებული: შემოთავაზებული 

მოთხრობებისა და ნოველების სიიდან 

აარჩიეთ ნაწყვეტი გასაანალიზებლად. 

იპოვეთ იმდენი სოციოკულტურული 

იდენტობის  ნიშანი რამდენსაც შეძლებთ. 

იფიქრეთ არჩეული ფაქტების შესაძლო 

ინტერპრეტირებაზე. ლიტერატურული 

ტექსტების საშუალებით გადმოცემული 

კულტურული შეტყობინებების კვლევა 

შესაძლოა გახდეს სტუდენტთა სადიპლომო 

კვლევითი ნაშრომების  თემა და მათ 

შეუძლიათ მიღებული ცოდნა და უნარები 

გამოიყენონ ამისთვის.  

 

დასკვნა 

მეორე ენის სწავლებაში ლიტერატურის 

გამოყენების დიდი ტრადიცია არსებობს. 

სხვა წერილობით მასალებს შორის, 

რომლებიც ინტერკულტურული კომპე-

ტენციის სასწავლად გამოიყენება, 

მხატვრული ტექსტები  არ ჩამორჩებიან. 

მხატვრული ტექსტები, როგორც 

კულტურის ნიმუშები, რომლებიც მოიცავს 

საზოგადოების წეს-ჩვეულებებს, სიმბო-

ლოებსა და სტერეოტიპებს. დიდწილად ეს 

გამოცდილება შეძენილია გარკვეული 

კულტურის ტექსტების საშუალებით. 

ლიტერატურულ ნამუშევარზე მუშაობისას 

კულტურის/კულტურული გამოცდილების  

შესახებ ინფორმაციის დახარისხება / 

ინტერპრეტირება, აძლევს მოსწავლეს 

ცოდნას მშობლიურ ენაზე მოსაუბრეების 

მენტალიტეტისა და კულტურული 

ნორმების შესახებ, რომლებიც მართავენ 

სამიზნე საზოგადოებას. ლიტერატურული 
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ტექსტის კულტურულ ასპექტებზე 

ყურადღების სისტემატური კონცენტრირება 

დაეხმარება მოსწავლეებს, შეიძინონ ისეთი 

მნიშვნელოვანი უნარები, როგორებიცაა 

დაკვირვების, ინტერპრეტირების, მედია-

ციის უნარები, რაც ხელს უწყობს 

ინტერკულტურული კომპეტენციის განვი-

თარებას.  
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