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შესავალი 

ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199-ე საჯარო სკოლა ორიენტირებუ-
ლია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო დისციპლინების გაღრმავებული სწავლების მიმართულებით. 
კომაროვში მე-7 კლასიდან მათემატიკის გამოცდის საშუალებით მიიღებიან მოსწავლეები. ასე რომ, 
ჩვენს სკოლაში მოსწავლეები ირიცხებიან დედაქალაქის სხვადასხვა სკოლიდან, ასევე რაიონის სკო-
ლებიდან და ამიტომ საკმაოდ „ჭრელ სურათს“ ვიღებთ საგნების სწავლის მიმართულებით. კლასი 
და დონე არ ემთხვევა ერთმანეთს, თითოეულ მოსწავლეს სხვადასხვა მეთოდითა და მიდგომით აქვს 
ნასწავლი ინგლისური. ზოგს ბაღში აქვს ნასწავლი ინგლისური, ზოგი 2 წლიდან დაჰყავთ კერძო 
მასწავლებელთან, ზოგს ინგლისურს საერთოდ არ ასწავლიდნენ (გერმანულს სწავლობდნენ) და ა. 
შ. არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შემცირებისათვის 
ზემოთ ხსენებული საჯარო სკოლის საბაზო-საშუალო საფეხურზე 2018-2019 სასწავლო წელს ქარ-
თული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებმა ლია გოგოხიამ და მაია მენთეშაშვილმა ჩავატა-
რეთ კვლევა. ჩვენი მიზანი იყო, შეგვესწავლა ინგლისური ენის სწავლებასთან დაკავშირებული 
პრობლემები და ინგლისური ენის მასწავლებლებთან ერთად დაგვესახა პრობლემის გადაჭრის 
გზები. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს მე-7, მე-8, მე-9 (ლია გოგოხია) და მე-10, მე-11, მე-12 (მაია 
მენთეშაშვილი) კლასის მოსწავლეებმა. ჯამში, კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 500-მა მოსწავლემ. 
საკვლევ კითხვებზე პასუხების გასაცემად გამოვიყენეთ კვლევის როგორც თვისებრივი (ფოკუს-
ჯგუფი, ფოკუსირებული და შერჩევითი დაკვირვება), ისე რაოდენობრივი მეთოდები( დახურული და 
ღია ანკეტირება); დავგეგმეთ ინტერვენციები. 

ნაშრომი შედგება ექვსი თავისგან.  
 I  თავში მოცემულია ინფორმაცია სკოლისა და სამიზნე ჯგუფის შესახებ, მიმოხილულია საკ-

ვლევი საკითხი, კვლევის მიზანი და ამოცანები.  
II თავში განხილულია ლიტერატურა გაკვეთილზე მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდის პრაქ-

ტიკის შესახებ.  
III  თავში მოცემულია საკვლევი კითხვები.  
IV  თავში განხილულია კვლევის მეთოდები, ჩარევის (ინტერვენციის) დაგეგმვა, მოცემულია 

ინტერვენციების შედეგები და მათი ანალიზი.  
V   თავში მოცემულია ცხრილები და გრაფიკები. 
VI   თავი ეხება პრაქტიკული კვლევის არსს და სკოლაში მის დანერგვას.  
VII თავი მოიცავს ინფორმაციას კვლევის მეთოდოლოგიისა და პროექტის ვადების შესახებ. 

აღწერილია კვლევის ჯგუფის მიგნებები, რეკომენდაციები და კვლევის ნაკლოვანებები. ანგარიშს 
თან ერთვის დასკვნა, ბიბლიოგრაფია და დანართი. 
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თავი I 
1.1. ინფორმაცია სკოლის შესახებ 

სამიზნე ჯგუფი 

ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში სწავლობს 1107 მოს-
წავლე. ინგლისურ ენას შვიდი (7) მასწავლებელი ასწავლის. ყველა მასწავლებელი უფროსის სტატუსის 
მატარებელია. სკოლა აღჭურვილია კომპიუტერული ლაბორატორიითა და ინტერნეტით, სკოლას აქვს 
მოსწავლეთა სწავლებისთვის ყველა საჭირო რესურსი. კვლევის სამიზნე ჯგუფი, რომელშიც განვახორ-
ციელეთ კვლევა, არის საბაზო-საშუალო საფეხურისა, აქედან კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 500-მა 
მოსწავლემ. კვლევა განხორციელდა 2018-2019 სასწავლო წელს და გრძელდებოდა 8 თვე. სკოლის სუ-
რათი ასე გამოიყურება: მე-7, მე-8 კლასებში მოსწავლეები იყოფიან ძლიერ და სუსტ ჯგუფებად (ტეს-
ტირების საშუალებით ადგენენ ძლიერ და სუსტ მოსწავლეთა ჯგუფს). უნდა აღვნიშნოთ, რომ ზოგ მოს-
წავლეს სურს, რომ სუსტ ჯგუფში იაროს, რათა შედარებით მარტივი დავალება მისცენ მასწავლებლებ-
მა და კერძო მასწავლებლის დავალების შესრულებისას უფრო მეტი დრო ჰქონდეს. სუსტ ჯგუფში 12 
მოსწავლე ერთიანდება (ორი მე-7 და ორი მე-8 კლასებიდან გამოჰყავთ სუსტი მოსწავლეები და ქმნიან 
ჯგუფს), მე-9 , მე-10, მე-11 კლასებში კი 25, ზოგ კლასში კი 27 მოსწავლეცაა.  

 სახელმძღვანელოებად იყენებენ განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ წიგნებს:  
მე-7 კლასში - Top Score 1Workbook 
მე-8 კლასში - Top Score 2 Workbook 
მე-9 კლასში - Top Score 3 Workbook, რომელიც (B1) დონეს აკმაყოფილებს 
მე-10 კლასში კი სახელმძღვანელოდ იყენებენ ACTIVATE10-ს, რომლის დონეც უთანაბრდება A2 

(დონეს) 
მე-11 კლასში, ასევე მე-12-შიც – ACTIVATE -ს, რომლის დონეც უთანაბრდება B1 (დონეს), ანუ მე-

9 კლასის დონეს და, ფაქტობრივად, საკმარისია ეროვნული გამოცდის ტესტების ჩასაბარებლად.  
უპირველეს ყოვლისა, სწორედ სახელმძღვანელოები ქმნის პრობლემას. მასწავლებლები იძულე-

ბულნი არიან, კლასებში შეიტანონ დამხმარე მასალა თავიანთი გემოვნების გათვლისწინებით (ყოვე-
ლივე ეს კი ქმნის უსისტემობას, რადგან დამხმარე სახელმძღვანელოები შეაქვთ ერთმანეთთან შეუ-
თანხმებლად). სკოლაში ასევე ფუნქციონირებს დებატების კლუბი, რომელსაც მაია ალავერდაშვილი 
კურირებს. კლუბის მიზანია: (https://alaverdamaia.blogspot.com/?fbclid=IwAR0FBsBIvZm_FfU0dBal-
zDfB52i36PkAwTTs5wVhr_Y4If9tGsvxH74iPRY) 

1. მოსწავლეთათვის საკუთარი თავის გამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა;
2. სასკოლო პროგრამების მხარდაჭერა;
3. საგანმანათლებლო ბაზის შექმნა;
4. მოსწავლეთა კვლევის, სინთეზის, ანალიზის, დისკუსიის უნარების გამოვლინება და ჩამოყა-

ლიბება; 
5.მიღებული ცოდნის ადაპტირება ყოფა-ცხოვრებაში; 
6. პრეზენტაციის უნარის ჩამოყალიბება;
7. პრობლემის გადაჭრის უნარის გამოვლენა;
8. წყვილებში, ჯგუფებსა და ინდივიდუალურად მუშაობის გამოცდილების მიღება-გაზიარება;
9. კლუბი უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ემსახურება
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კლუბის მიზნებს, ინტერესებს, ორიენტირებულია შედეგზე და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კა-
ნონმდებლობას; 

10. სასკოლო კლუბის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს მოსწავლეთათვის კლუბის ფარგლებში
წარმოშობილი პრობლემური თუ საინტერესო საკითხების განხილვა. ასევე, სხვადასხვა საგანმანათ-
ლებლო აქტივობის ორგანიზება მოსწავლეთა პრაქტიკული და თეორიული უნარების განვითარები-
სათვის. 

პანსიონის მოსწავლეებისთვის კი ფუნქციონირებს ინგლისური ენის წრე და, მიუხედავად ამისა, 
მოსწავლეებს მაინც უწევთ რეპეტიტორებთან სიარული.  

1.2. საკვლევი საკითხის მიმოხილვა 

წინამდებარე კვლევის მიზანია ინგლისური ენის სწავლებაში არსებული პრობლემების გან-
საზღვრა გაკვეთილზე, მოსწავლეთა ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესების გზების ძიება და მოს-
წავლეთა აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესება. ინგლისური მეორე ენაა ქართველი მოსწავლეების-
თვის. მეორე ენის სწავლება არ არის ახალი დარგი ქართულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
სივრცეში. ისინი რუსულ ენასაც სწავლობენ. ჩვენ მიერ შესრულებული ნაშრომი წარმოადგენს თეო-
რიული და პრაქტიკული კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგების განხილვის მცდელობას. 
კვლევა გამოადგება როგორც მეორე ენის სწავლებაში ჩართულ მასწავლებლებს, ისე დაინტერესე-
ბულ პირებს. მადლობას ვუხდით ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის ინ-
გლისური ენის მასწავლებლებს გაწეული დახმარებისათვის. 

1.3. საკვლევი საკითხის განსაზღვრა და აქტუალურობა 

თავიდან უნდა აღვნიშნოთ, რომ უცხოური ენის ათვისების უნარი წარმოადგენს კვლევის დიდ 
დამოუკიდებელ სფეროს, რომელიც ნაკლებად ექვემდებარება პედაგოგიურ ზემოქმედებას. ჩვენ მას 
მხოლოდ თეორიულად შევეხებით. ჩვენ გვაინტერესებს ის საკითხი, თუ როგორ დავეხმაროთ მოს-
წავლეებს, იაზროვნონ და ისწავლონ უფრო ეფექტურად და ადვილად მოახდინონ ადაპტირება სას-
წავლო სიტუაციებში. ბოლო წლებში ბევრი დისკუსია და ექსპერიმენტი ჩატარდა, რომლებიც ეხე-
ბოდა სწავლების ინდივიდუალიზაციას სხვადასხვა გზით. მოსწავლეები განსხვავდებიან ერთმანე-
თისგან თავიანთი ინტერესებით, სწავლის ხარისხითა და სწავლის სტრატეგიებით. კვლევის ჰიპო-
თეზას შემდეგნაირად ვაყალიბებთ: კომაროვში სწავლების მუდმივ ფორმატში უცხოური ენის ათვი-
სების წარმატებას განსაზღვრავს მოსწავლეთა ინდივიდუალური თავისებურებები. აღნიშნული ჰი-
პოთეზის შესამოწმებლად დასადგენია: რა ინდივიდუალურდტიპოლოგიური თავისებურებები ვლინ-
დება მოტივაციის სფეროში და რომელი შეიძლება მივიჩნიოთ ოპტიმალურად წარმატებული სწავ-
ლისთვის. მიღებული შედეგების გათვალისწინებით რა პრაქტიკულ-მეთოდური ამოცანები დგება 
სწავლის ეფექტიანობის ასამაღლებლად. 
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თავი II 
ლიტერატურის  მიმოხილვა 

აღნიშნულ კვლევაზე მუშაობისას გავეცანით ლიტერატურას:

მანანა ბოჭორიშვილი – სტატიაში „გაკვეთილის პროცესის წარმართვაში მოსწავლეთა მონა-
წილეობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები“ – გვიზიარებს ბრიტანელი მეცნიერების მიერ 
შემუშავებულ ე.წ. CLEAR მეთოდს, რომელიც თანამონაწილეობისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორების 
დიაგნოსტირებისა და მათ დასაძლევად რეკომენდაციების შემუშავების საშუალებას იძლევა 
„გაკვეთილის პროცესის წარმართვაში მოსწავლეთა მონაწილეობის თეორიული და პრაქტიკული 
ასპექტები“ (ბოჭორიშვილი მ.,  http://mastsavlebeli.ge/?p=1915) 

ამ მეთოდის მიხედვით, მუშაობაში ეფექტურ და აქტიურ მონაწილეობას განსაზღვრავს 5 
ფაქტორი (მეთოდის სახელწოდება სწორედ ამ ფაქტორთა აბრევიატურას წარმოადგენს: Can do, Like 
to, Enebled to, Asked to, Responded to  

1. Can do – მონაწილეებს შეუძლიათ მონაწილეობა (აქვთ სათანადო რესურსი, ცოდნა,
გამოცდილება,უნარები); 

2. Like to – მონაწილეებს სურთ მონაწილეობა;
3. Enebled to – არსებობს მონაწილეობის მექანიზმები;
4. Asked to – ხდება მსმენელთა მობილიზება;
5. Responded to – არსებობს უკუკავშირი (მოსწავლეები ხედავენ მონაწილეობის შედეგს).
მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ თუნდაც ერთი ამ ფაქტორთაგანის არარსებობისას საგაკვეთილო 

პროცესში მოსწავლეთა მონაწილეობა და ჩართულობა სრულყოფილი ვერ იქნება. ამიტომ მნიშვნე-
ლოვანია, მასწავლებელმა გაკვეთილის მართვისას აკონტროლოს აღნიშნული ფაქტორების უზრუნ-
ველყოფა გაკვეთილზე მოსწავლეთა წასახალისებლად. 

ეკატერინე შავერდაშვილი თვლის, რომ თანამედროვე უცხოური ენის გაკვეთილი კონცეპტუა-
ლურად განსხვავდება ტრადიციული გაკვეთილისაგან, და ის დღეს, უპირველეს ყოვლისა, კომუნიკა-
ციაზეა ორიენტირებული. ენის სისტემის ასპექტების ცალკეულად სწავლების (ტრადიციული გაკვე-
თილი) ნაცვლად დღეს უცხოური ენების სწავლა/სწავლების მიზანს სამეტყველო უნარ-ჩვევების ინ-
ტეგრირებული სწავლება და შესასწავლი ქვეყნის კულტურის აღქმა/ დაფასება წარმოადგენს, ანუ 
უცხოური ენების სწავლების ძირითად მიზანს დღეს კომუნიკაციური კომპეტენციის, ანუ კომუნიკაციუ-

რი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება წარმოადგენს“ (შავერდაშვილი 2013/1, 16). უცხოური ენაზე 

კომუნიკაციის დამყარებისათვის საჭიროა, მოსწავლეს გამოუმუშავდეს შემდეგი კომუნიკაციური უნარ-

ჩვევები:  

• მოსმენა
• ლაპარაკი
• კითხვა
• წერა.

მოსმენას და ლაპარაკს რეცეფტულ უნარ-ჩვევებს უწოდებენ, ლაპარაკსა და წერას კი 

სამეტყველო აქტივობის ხელშემწყობ, ანუ პროდუქტიულ უნარ-ჩვევებს. მოსმენისა და კითხვის დროს 

ხდება ინფორმაციის მიღება, ლაპარაკისა და წერის დროს კი ინფორმაციის გაცემა, თუმცა ენობრივი 
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ქმედებისათვის ენის შემსწავლელებს არა მხოლოდ აღნიშნული კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების 

განვითარება სჭირდებათ, არამედ გარკვეული რაოდენობის ლექსიკა, სინტაქსური კონსტრუქციების 

ცოდნა, აგრეთვე სწორი საწარმოთქმო და ორთოგრაფიული უნარების ფლობა. მაშასადამე, ენის 

შესწავლა ნიშნავს ენობრივი სისტემის შემდეგი ასპექტების დაუფლებასაც: ლექსიკა (ლექსიკურ-

სემანტიკური სისტემის); გრამატიკა (გრამატიკულ-სტრუქტურული სისტემის); წარმოთქმა და 

ინტონაცია (ფონეტიკურ-ფონოლოგიური სისტემის); მართლწერა (ორთოგრაფიული სისტემის) (შდრ. 

შავერდაშვილი 2013/1, 16); (შავერდაშვილი ე; „უცხოური ენების სწავლების საფუძვლები“, თბ., 2014).  

სწავლა ინდივიდუალურია, ანუ ყოველი მოსწავლე განსხვავებულად სწავლობს და თავის 

წარსულ გამოცდილებასა და არსებულ ცოდნას იყენებს ახალი ინფორმაციიდან აზრის გამოტანისას. 

ახალ ინფორმაციას თითოეული მოსწავლე განსხვავებულად უდგება. წარმატებული სწავლის შედეგად 

მოსწავლეს ემატება რწმენა და სიამოვნება მიღწეულის გამო. სკეჰანის (1989) მიხედვით, „განწყობა 

ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია უცხოური ენის სწავლის დროს“. მოსწავლე, რომელსაც აქვს 

მაღალი უნარი, შეიძლება სწავლობდეს უფრო მშვიდად და სწრაფად. წარმატებული მოსწავლეები შეიძ-

ლება არ იყვნენ ძლიერები უნარის ყველა კომპონენტში. მოსწავლეების სიძლიერე და სისუსტე სხვადას-

ხვა კომპონენტში შეიძლება აისახოს მათი წარმატების მიღწევაში, რაც ვლინდება სასწავლო პროგრამე-

ბის სხვადასხვა ტიპში. ამრიგად, უცხოური ენის ათვისების ინდივიდუალური თავისებურებები ვლინდე-

ბა შემდეგი ძირითადი კომპონენტების სახით: უნარში, განწყობაში, მოტივაციაში, სწავლის სტილსა და 

სწავლის სტრატეგიებში (გოგოხია რ., „უცხოური ენის დაუფლების ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური 

თავისებურებების კვლევა“, დისერტაცია, თბ., 2012; http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1457.pdf; 
Skehan P. 1989. Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold. A division of Hodder 
& Stoughton. London, New York, Melbourne, Auckland). 

ლიტერატურის გაცნობის შემდეგ სწორედ ბოლო სამი კომპონენტი დავისახეთ კვლევის 

საგნად. 

მოტივაცია, სწავლის სტილი და სტრატეგიები, და რატომ მაინცდამაინც ეს სამი კომ-

პონენტი?  

მიგვაჩნია, რომ მოტივაცია არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი უცხოურ ენაში წარმატების 

მისაღწევად, რადგან მოტივირებული, წარმატებული მოსწავლეები 

 ა) არიან აქტიურები;  

ბ) აქვთ კონტროლის შინაგანი უნარი, რწმენა, ისინი აკონტროლებენ საკუთარი ცოდნის ხარისხს 

და სჯერათ, რომ მათი წარმატება არ არის დამოკიდებული იღბალზე, რომ მათ წარმატებას არ 

აკონტროლებს მასწავლებელი, ან სხვა ფაქტორები;  

გ) პოზიტიურად არიან განწყობილნი სწავლისადმი; 

 დ) სურვილი აქვთ სოციალური ურთიერთობისა და სურთ, იყვნენ დამოუკიდებლები. 

მეორე კომპონენტად მივიჩნიეთ სწავლის სტილის განსაზღვრა – საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 

ყოველი ადამიანი ენის დაუფლების მიღწევაში ინდივიდუალურად განსხვავებულ გზას ეძებს. ეს 

თავისებურება გარკვეულ ტიპებში ვლინდება, მათგან თითოეულ ტიპს ქცევის განსაკუთრებული 

სტილი ახასიათებს, აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება შესასწავლი საგნის მიმართ.  
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და მესამე – ჩვენი შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მრავალფეროვანი სტრა-

ტეგიების გამოყენება სწავლების პროცესში უფრო ეფექტურია, ვიდრე ერთ-ერთისა. ჩვენი სკოლის 

სპეციფიკის, სწავლების პირობებისა და მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მეტაკოგნიტური 

სტრატეგია (მეტაკოგნიცია არის აზროვნება საკუთარი აზროვნების შესახებ.) უნდა ჩაითვალოს ყვე-

ლაზე ოპტიმალურად ინგლისური ენის ეფექტური სწავლებისათვის. ამიტომ საჭიროდ მივიჩნიეთ, გა-

მოგვეკვლია მოსწავლეებთან, რათა განგვესაზღვრა, თუ რომელი სტილი თუ სტილთა კომპლექსი არის 

ოპტიმალური უცხოური ენის შესწავლისას. თუ მოსწავლეებს დავეხმარებით სტილის დადგენაში, მი-

ვიღებთ შედეგებს. თვალი უნდა ვადევნოთ ჩვენ მიერ გამოყენებულ ინსტრუმენტებს. აქედან გამომდი-

ნარე მიიღება შემდეგი დებულებები: ყველა ადამიანს აქვს ერთი ან მეტი სწავლის სტილი, კარგი და 

სუსტი ცოდნა. სტილი არის პიროვნების ინდივიდუალური თავისებურებების შედეგი. შეიძლება რთუ-

ლი იყოს ის, რომ მასწავლებელმა ყოველ მოსწავლეს მიაწოდოს მისთვის სასურველი გეგმა და დაეხმა-

როს სწავლაში, მაგრამ მასწავლებელს შეუძლია, მიაწოდოს ვარიანტები, უზრუნველყოს ყურსასმენე-

ბით მუსიკის მოსასმენად ისევე, როგორც ყურსაცობები, ხელმისაწვდომი ინფორმაციით ფილმებიდან, 

წიგნებიდან. ყველა ეს არჩევანი საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, იმუშაონ და ისწავლონ თავიანთვის 

სასურველ რეჟიმში რაღაც პერიოდის განმავლობაში მაინც. ზოგი კვლევის მიხედვით, მოსწავლეები 

უფრო მეტს სწავლობენ, როდესაც ისინი სწავლობენ სასურველი გეგმითა და ხერხით. არსებობს რამ-

დენიმე ფაქტი, რომ ძალიან გონებაგახსნილ მოსწავლეებს სჭირდებათ რეჟიმი და ამჯობინებენ წყნარ, 

განმარტოებულ სწავლის ფორმას. ზოგჯერ მოსწავლეები, განსაკუთრებით პანსიონელი მოსწავლეები, 

ამჯობინებენ იმას, რაც ადვილი და კომფორტულია. რეალური სწავლა შეიძლება რთული და არაკომ-

ფორტული იყოს. ზოგჯერ მოსწავლეები კონკრეტული გზით სწავლას ამჯობინებენ, რადგან მათ არ 

აქვთ ალტერნატივა. თუ სწავლების ადრეულ ეტაპზე მასწავლებლის მიერ არჩეული სტრატეგია არ ემ-

თხვევა მოსწავლის სწავლის სტილს, არსებობ შეუთავსებლობისა და მოსწავლის მხრიდან მასალის გა-

გების დეფიციტის საშიშროება. თუ ჩვენ ისეთ სტილს გვთავაზობენ, რომ თავს კომფორტულად არ 

ვგრძნობთ, მაშინ ნაკლებად ვართ ჩართული სასწავლო პროცესში და ჩვენი სწავლა ნაკლებად ეფექტუ-

რია. ამიტომ მასწავლებელმა უნდა შეისწავლოს მოსწავლეთა ტიპები.  

1. თანამშრომლობა – ურთიერთმოქმედება. უცხოური ენის სწავლების დროს მოსწავლეები იშ-

ვიათად იყენებენ თანამშრომლობას. ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს სასწავლო მეთოდოლოგიას-

თან, რომელიც ხშირად ხელს უშლის თანამშრომლობას.  

2. რეფლექსური – უკეთესად სწავლობს, როდესაც მოცემული დრო საკმარისია.

3. აუდიალი, სმენითი ტიპის მოსწავლე არის მეგობრული; უკეთესად სწავლობს მოსმენით; ხში-

რად ლაპარაკობს თავისთვის; ადვილად გადაერთვება ერთი საქმიდან მეორეზე; ადვილად იმეორებს 

გაგონილს; კითხვას ანგარიში და წერა ურჩევნია; ადვილად სწავლობს ენებს; უყვარს მუსიკა; აქვს ხმის 

იმიტირების ნიჭი; უყვარს დისკუსიები, ყვება დეტალურად; საუბრობს რიტმულად.  

4. კინესთეტიკური ტიპის მოსწავლე არის გაბედული; დადებითი დამოკიდებულება აქვს სწავ-

ლის მიმართ; უკეთესად სწავლობს სხეულის მოძრაობებით; ახლოს დგება საუბრის დროს; ბევრს მოძ-

რაობს; კარგად სწავლობს კეთების პროცესში; კარგად იმახსოვრებს სეირნობისას; წაკითხულს თითს 
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აყოლებს; ახასიათებს მკაფიო ჟესტიკულაცია; ლაკონიური და ტაქტიანია; უყვარს სიუჟეტური წიგნები; 

სუსტია დეტალებში.  

5. ინდივიდუალური ტიპის მოსწავლე სწავლობს კარგად, როდესაც მუშაობს მარტო. ფიქრობს
უკეთესად მარტო მეცადინეობისას; მასალას იგებს უკეთესად, როდესაც მეცადინეობს სახლში მარტო 

და აღწევს მეტ წარმატებას მარტო მუშაობის შედეგად.  

6. წარმოსახვის უნარის მქონე ადვილად სწავლობს სურათებითა და დიაგრამებით. ურჩევნია
ტექსტის გახლეჩა და სქემატური იდეების ჩამოყალიბება, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულია მთა-

ვარ იდეებთან. 

1. ჯგუფური - 17%

2. რეფლექსური - 12%

3. აუდიალი -25%

4. ინდივიდუალური - 12%

5. კინესთეტიკური -31%

6. წარმოსახვითი -3 %
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რეკომენდაციები მასწავლებლებს:

1. მასწავლებელმა უნდა იცოდეს მოსწავლეების სწავლის სტილი, თუ მოსწავლის სტილი არ შე-

ესაბამება მასწავლებლისას, მასწავლებელმაც და მოსწავლემაც უნდა იცოდეს განსხვავებების შესა-

ხებ;  

2. მასწავლებელი პასუხისმგებელია, განამტკიცოს მოსწავლეების შესაძლებლობები, გამოიკ-

ვლიოს და გაარკვიოს მათი სწავლის სტილი;  

3. მასწავლებელმა უნდა გააერთიანოს მეტი სწავლის სტილი;

4. მასწავლებელმა უნდა გაამხნევოს მოსწავლეები, გამოიყენონ სწავლის სტილი იმისთვის, რომ
გახდნენ უფრო ძლიერები სწავლის სხვადასხვა სიტუაციაში;  

5. მასწავლებელმა უნდა განავითაროს მოსწავლის შესაძლებლობები, რათა გამოავლინოს მისი
მაქსიმალური პოტენციალი. მოსწავლეები უნდა თანამშრომლობდნენ მასწავლებელთან. მოსწავლემ 

უნდა იცოდეს ის, რომ უნდა იყოს ტოლერანტული რთულ სიტუაციაში უცხოური ენის სწავლის 

დროს. ასეთი ტოლერანტობა დაეხმარება მას განსხვავებული სწავლის სტილის არჩევაში და ისინი 

შეძლებენ გააძლიერონ თავიანთი სუსტი სწავლის სტილი. მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც თავს 

იგრძნობენ კომფორტულად კლასში, თუ სწავლების სტილს შეათავსებენ სწავლის სტილთან. არც ერ-

თი სტილი არ არის მუდმივი. მოსწავლის სწავლის სტილს ყოველთვის არ შეუძლია გადაწყვიტოს 

პრობლემები სწავლის სიტუაციებში.  

ჩვენ მიერ მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, ექსპერიმენტულად დამტკიცდა, რომ უცხოუ-

რი ენის სწავლაში სტილთა მრავალფეროვნება ყველაზე ხელსაყრელ პირობას ქმნის წარმატების-

თვის. ამგვარად, ყველაზე უფრო სასურველია, ერთი მხრივ, საკუთარი ინდივიდუალური სტილის 

გაცნობიერება და, მეორე მხრივ, სტილთა გამრავალფეროვნება, გამდიდრება. 

მოტივაცია 

უდავოა, რომ მოტივაცია არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი უცხოურ ენაში წარმატების 

მისაღწევად. შინაგანად ორიენტირებულ მოსწავლეებს უფრო მაღალი მიღწევის მოტივაცია აქვთ, 

უფრო მეტად კმაყოფილები არიან სწავლებით. მასწავლებლებისთვის მნიშვნელოვანია იცოდნენ, 

რამდენად შეიძლება გარეგანი ატრიბუცია შეცვალონ შინაგანით, ე.ი. დააჯერონ მოსწავლეები, რომ 

წარმატება დამოკიდებულია საკუთარ ძალისხმევაზე. აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს შექებას, მაგრამ 

არა ინტელექტის, არამედ დახარჯული შრომისა და ძალისხმევის გამო. განმეორებით განცდილი 

წარუმატებლობა უარყოფით გავლენას ახდენს კომპეტენტურობის თვითშეფასებაზე. მასწავლებელს 

შეუძლია ცვალოს დავალების სიძნელე ისე, რომ მოსწავლეს არ დაუფიქსირდეს მარცხის განცდა, 

დაბალი თვითშეფასება. მასლოუს მოტივაციის იერარქიული თეორიის ცოდნა საშუალებას აძლევს 

პრაქტიკოს მასწავლებლებს, დაადგინონ იერარქიის რომელ საფეხურზეა მოსწავლე, განსაზღვრონ, 

რა მოტივები უდევს საფუძვლად სწავლას, რის შედეგადაც შესაძლებელია სწავლის ადეკვატური 

სტრატეგიების შემუშავება და მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფა. 
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საკვლევი კითხვები მოსწავლეებისათვის 

რატომ სწავლობენ უცხო ენას? რა არის მოტივატორი? 

1. შრომის ბაზარზე შანსების გაზრდა - 26

2. ფილმებისა და მუსიკის ორიგინალურ ვერსიაში ნახვა და მოსმენა - 15

3. მეხსიერების ვარჯიში - 5

4. თავისუფლად მოგზაურობის საშუალება - 19

5. გარემოცვის გაფართოების საშუალება - 10

6. ახალი შესაძლებლობები  -25
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მოტივაციის სწავლების სქემა ასე გამოიყურება 

 
 
 
 

თვითშეფასება 
მოსწავლის 

კმაყოფილების გაზრდა. 
ჯილდოები. 

მოტივაციის შენარჩუნება და 
დაცვა 

გახადო სწავლა სტიმულის 
მიმცემი და მხიარული. 
დავალებების წარდგენა 

მოტივაციის გზით. მოსწავლის 
ავტონომიურობის გაზრდა. 

თანამშრომლობა მოსწავლეებს 
შორის 

სტუდენტის მოტივაციის 
განზოგადება 
მოსწავლეზე 

ორიენტირებულობის გაზრდა. 
სასწავლო მასალის შეთავსება 

მოსწავლეებზე. მოსწავლის 
რწმენა. 

მოტივაციური 
სწავლების 
პრაქტიკა 

ძირითადი მოტივაციური 
პირობების შექმნა 

მასწავლებლის ქცევები. 
სასიამოვნო ატმოსფერო 

კლასში 
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რეკომენდაციები მასწავლებლებს:  

1. როდესაც მოსწავლე ღელავს ან გაუცხოებულია, ამ დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
მშვიდი და ხელისშემწყობი ატმოსფეროს შექმნა; 

2. მასწავლებელმა მოსწავლეებში უნდა განავითაროს იმის გაგების უნარი, რომ შედეგის მიღწე-

ვა შეიძლება სხვადასხვა გზით, სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით. ძირითადი ფაქტორი არის ასე-

ვე ის, რომ მოსწავლეებმა აღმოაჩინონ მათთვის ხელსაყრელი ოპტიმალური მეთოდები და სასწავლო 

ტექნიკა;  

3. სასწავლო პროცესში მოსწავლეთა მოტივაციის, თავისუფლებისა და პროგრესის ელემენტის
თანდათანობით შესატანად მასწავლებელმა უნდა შეამციროს დასაზეპირებელი ციტატებისა და ტექ-

სტების რაოდენობა;  

4. მასწავლებელმა მოსწავლეებს უნდა მისცეს მსჯელობის, სიტუაციის გაანალიზების, დასკვნე-

ბის გაკეთებისა და პრობლემის გადაწყვეტის საშუალება. მომავალში წარმატებას მიაღწევს არა ის, 

ვინც დაიმახსოვრებს ბევრს, არამედ ის, ვისაც ეცოდინება ინფორმაცის მოპოვების გზები; შეძლებს 

მიღებული ინფორმაციის სწორად გაანალიზებას და მის ეფექტურ გამოყენებას. ინფორმაციის სწო-

რად გამოყენების უნარი მომავალში სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი 

პირობა იქნება. შინაგანი მოტივაცია უფრო ხანგრძლივი და მართვადია, ვიდრე გარეგანი, ვინაიდან 

ეს უკანასკნელი მანამდე არსებობს, სანამ მოსწავლე კონკრეტულ ჯილდოსა და შექებას იღებს;  

5. მასწავლებელმა უნდა შეამციროს შემსწავლელის შფოთვა განმამტკიცებელი გარემოს შექ-

მნით;  

6. მოსწავლეებს უნდა განუვითაროს თვითდაჯერებულობა, რომ მიზანს მიაღწევს.

რაც მთავარია, მასწავლებელმა უნდა დაადგინოს, თუ რომელი ფაქტორები განაპირობებს მოს-

წავლეების მოტივაციის ზრდას და პირიქით; 

მოსწავლეების მოტივაციის ზრდას კი ხელს შეუწყობს შემდეგი ფაქტორები;  

ესენია:  

1. მასწავლებლის ენთუზიაზმი;

2. შესაბამისი მასალა;

3. მაღალ დონეზე ორგანიზებული სასწავლოკურსი;

4. საშუალო სირთულის მასალა;

5. მოსწავლეების აქტიური ჩარევა სასწავლო პროცესში;

6. ურთიერთნდობის ფაქტორი მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის;

7. მრავალფეროვნება;

8. ცოცხალი, კონკრეტული და ადვილად გასაგები მაგალითების მოყვანა. მასწავლებელმა მოს-

წავლეს უნდა ასწავლოს, თუ როგორ მიაღწიოს წარმატებას. მასწავლებელმა სასწავლო კურსი უნდა 

ააგოს მოსწავლეების ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. სასწავლო მეთოდები 

უნდა იყოს მრავალფეროვანი. მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთანამშრომლობა ხელს შეუწყ-

ობს სწავლის პროცესს. მასწავლებელმა საკლასო ოთახში უნდა გამოიყენოს მეთოდების ფართო რე-

პერტუარი. რაც შეეხება მასწავლებელს, უნდა იყოს ემპათიური, მიმღები და პოზიტიური. 
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სწავლის სტრატეგიები 

სწავლის სტრატეგიები ეხმარება მოსწავლეებს, გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები. 
კოგნიტური სტრატეგია, რომელიც ეხმარება მოსწავლეს, შექმნას და გაზარდოს ასოციაციები 

ახალ და უკვე ნაცნობ ინფორმაციას შორის. კოგნიტური სტრატეგიის მაგალითებია: კონტექსტის გა-
გება, ანალიზი, დასაბუთება. 

(დამახსოვრების), როცა მასწავლებელი აძლევს დავალებას ინგლისურად და მოსწავლეები მას 
ასრულებენ ფურცელსა ან დაფაზე). 

მეტაკოგნიტური სტრატეგიები ეხმარება მოსწავლეებს, თავი გაართვან:  
1) როგორც მოსწავლეებმა;
2) საერთო სასწავლო პროცესებში ჩაერთონ;
3) ჩაერთონ სპეციფიკურ სასწავლო დავალებებში. მეტაკოგნიტური სტრატეგიების ერთი ჯგუფი

ეხმარება ინდივიდებს, შეიცნონ საკუთარი თავი უკეთ, როგორც ენის შემსწავლელებმა. 
კომპენსატორული, გასაუმჯობესებელი სტრატეგიები ეხმარება მოსწავლეებს იმ ცოდნის შევ-

სებაში, რაც მათ არ იციან. გასაუმჯობესებელ სტრატეგიებში შედის სინონიმები, უხვსიტყვაობა. 
ემოციური სტრატეგიები შეიცავს ინდივიდის გრძნობებს (მაგ.: შფოთვა, სიბრაზე, კმაყოფილე-

ბა) და იძლევა ცოდნას უცხოური ენის დეტალებსა ან დავალებებზე. ემოციური სტრატეგიები გავლე-
ნას ახდენს კულტურაზე. ზოგიერთი კულტურის მიხედვით ხდება საკუთარი გრძნობების დაკავშირება 
სწავლებასთან. შფოთვამ შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი რეაქცია უცხოური ენის შესწავლის პრო-
ცესში. მოცემული ემოციური სტრატეგიები შეიძლება დაეხმაროს მოსწავლეებს შიშის გადალახვაში იმ 
გზებით, როგორებიცაა, მაგალითად: ღრმა სუნთქვა, სიცილი, საუბარი („მე ვიცი, რომ მე შემიძლია 
ამის გაკეთება!“, „მე ახლა უფრო მეტი ვიცი, ვიდრე ადრე“) და სიამაყე. 

სოციალური სტრატეგიები აადვილებს სწავლას და ეხმარება მოსწავლეებს, გაიგონ იმ უცხოუ-
რი ენის კულტურა, რომელსაც ისინი სწავლობენ. სოციალური სტრატეგიების მაგალითებია: კითხვე-
ბის დასმა უფრო მეტი გარკვეულობისთვის ან კონკრეტული ფაქტის დასამტკიცებლად, ასევე დახმა-
რება სთხოვო მეგობარს და ისწავლო კლასის გარეთ. სოციალური სტრატეგიები არის გადამწყვეტი 
უცხოური ენის შესწავლისას.  

სტრატეგია 1: მოსწავლისთვის შესაფერისი სწავლის სტილის პოვნა. ზოგიერთი იყენებს აუდი-
ომასალას, ზოგიერთი კი ცდილობს ურთიერთობის დამყარებას.  

სტრატეგია 2: მოსწავლეები კლასში არიან აქტიურები. უსმენენ რადიოს, დადიან კინოში.  
სტრატეგია 3: უცხოური ენის ცოდნის განვითარება, როგორც სისტემა და როგორც კომუნი-

კაცია. მათ ესმით, რომ უცხოური ენა არის არა მარტო წესების რთული სისტემა, არამედ ის გამოიყენე-
ბა მიზნის მისაღწევად. 

სტრატეგია 4: ყურადღების მიქცევა უცხოური ენის ცოდნის განვითარებაზე. ისინი კმაყოფი-
ლები არიან უცხოური ენის ცოდნის დონით, მაგრამ მაინც ცდილობენ მის გაუმჯობესებას. ითხოვენ 
შეცდომები შეუსწორონ. 

სტრატეგია 5: უცხოური ენის განვითარება, როგორც ცალკე სისტემა. მოსწავლეები ცდილო-
ბენ, განავითარონ საკუთარი ცოდნა, შესასწავლ ენას არ უკავშირებენ მშობლიურ ენას.  

სტრატეგია 6: ანგარიშის გაწევა იმ მოთხოვნებისთვის, რომლებსაც უცხოური ენა წამოაყე-
ნებს. მოსწავლეს უჭირს თავისი თავის გამოვლენა, ის უშვებს ბევრ შეცდომას 
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თავი III 
3.1. საკვლევი კითხვების ფორმულირება 

საჭიროდ მივიჩნიეთ, გამოგვეყენებინა გარდნერ-ლამბერტის კითხვარი 

ინგლისური ენის ცოდნა:  

1) გამომადგება სამსახურის შოვნაში;

2) დამეხმარება ინგლისელი ხალხის ცხოვრების გაგებაში;

3) საშუალებას მომცემს, შევხვდე და ურთიერთობა დავამყარო ბევრ და სხვადასხვა ხალხთან;

4) გამხდის განათლებულ პიროვნებად.

დაფაზე მიწერილი იყო შესაძლო პასუხები თავისი ქულებით და მოსწავლეებს მათთვის შესაფე-

რისი ქულა უნდა მიეწერათ.  

სავსებით ვეთანხმები ---------------------------- 4 ქულა 

ვეთანხმები ------------------------------------------ 3 ქულა 

ნაწილობრივ ვეთანხმები ------------------------ -2 ქულა 

არ ვეთანხმები -------------------------------------- 1 ქულა 

სავსებით ვეთანხმები 

გამომადგება სამსახუ
შოვნაში

დამეხმარება ინგლის
ხალხის ცხოვრების 
გაგებაში
ხალხთან ურთიერთო
დამყარებაში

გამხდის განათლებუ
პიროვნებად

3.2. კვლევის მიზანი და ამოცანები  

ინტერვენციის დაგეგმვამდე საჭირო იყო, ჩამოგვეყალიბებინა პრობლემის გამომწვევი სავარა-

უდო მიზეზები. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გავესაუბრეთ ინგლისური ენის პედაგოგებს და გა-

მოიკვეთა რამდენიმე საკითხი: 
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თავდაპირველად გავარკვიეთ, თუ რა მეთოდებით ასწავლიან კომაროველი მასწავლებლე-

ბი და რა სასკოლო პროცედურები აქვთ.  

1.ტექსტების შერჩევა - მოსწავლეები ირჩევენ ინდივიდუალურ, გამარტივებულ ტექსტს გან-

სხვავებული დონისა და თემისას სკოლის ბიბლიოთეკიდან და კითხულობენ მას კლასში.  

2.მოსმენა. მასწავლებელი რთავს მაგნიტოფონზე ჩაწერილ ტექსტს თემატურ საკითხზე და 

სთხოვს მოსწავლეებს, ჩაინიშნონ ის ადგილები, რომლებიც გაიგეს.  

3.სამუშაო ბარათები. მოსწავლეები იღებენ და ავსებენ მასწავლებლის მიერ მომზადებულ ბა-

რათებს, რომლებშიც მოცემულია ის მასალა, რომელიც მოსწავლეებს უკვე ნასწავლი აქვთ. 4. სა-

კითხები სახელმძღვანელოდან. კლასს ეძლევა შეკითხვები სახელმძღვანელოდან, რომლებსაც წე-

რილობით უნდა უპასუხონ; თითოეული მოსწავლე მას ინდივიდუალურად უპასუხებს.  

5.სამუშაო ფურცლები. მასწავლებელი არიგებს სამუშაო ფურცლებს, რომლებშიც მოცემუ-

ლია გრამატიკული სავარჯიშოები. სტუდენტები ირჩევენ იმ ნაწილებს, რომელთა გაკეთებაც მათ 

სურთ და იმდენს აკეთებენ, რამდენის გაკეთებასაც დანიშნულ დროში მოასწრებენ. მასწავლებელი 

სთავაზობს სავარჯიშოს სხვადასხვა სახის სირთულის მიხედვით.  

6.სახელმძღვანელოდან სავარჯიშოები საშინაო დავალებისთვის. მასწავლებელი სთავა-

ზობს სამ სავარჯიშოს სხვადასხვა სახის სირთულის მიხედვით; თითოეული მოსწავლე ირჩევს ერთს 

და ასრულებს მას.  

7. განსხვავებული დავალებები. მასწავლებელი წინასწარ ამზადებს სამუშაო ბარათებს უცხო-

ური ენის სხვადასხვა უნარ-ჩვევაზე. კლასის ერთ კუთხეში მაგნიტოფონი დგას მოსასმენი დავალე-

ბისთვის, რომელსაც მოსწავლეები უსმენენ და მეორე კუთხეში შესაძლებელია მშვიდი საუბარი მოს-

წავლეებს შორის. მოსწავლეები ირჩევენ, მუშაობენ და უცვლიან ერთმანეთს ბარათებს. 

შემდეგ კი ინგლისურის მასწავლებლებს დავუსვით რამდენიმე ზოგადი კითხვა.  

როგორ ისწავლება საჯარო სკოლებში ინგლისური ენა და რა დონეს ფლობენ მოსწავლეები?

მათთან ინტერვიუსას კი გაირკვა შემდეგი საკითხები.  

ეკატერინე ყიფიანი თვლის, რომ ინგლისური ენის სწავლებისას ფსიქოლოგიურად უმჯობესია, 

ტვინში გაითიშოს პირველი ენა, რათა სასწავლო ენა ჩაირთოს. თუნდაც რაღაც ხარვეზით გაიგონ, 

ამეტყველებისთვის ეს წამალია. ხოლო გრამატიკულად საუბრისთვის ქართული ენაც დაეხმარებათ, 

მაგრამ გრამატიკის მცირე დოზაა სასურველი, ძალიან მცირე, ანუ თუ მიზანი საუბრის დაწყებაა, 

ამისათვის საჭიროა გაკვეთილზე ინგლისურად ლაპარაკი. მერე რა, თუ შეცდომებით ისაუბრებენ, 

შეცდომებით ლაპარაკი თუ არ დაიწყო, ვერასოდეს დაილაპარაკებს. შეცდომების 50% მაინც 

პრაქტიკის უქონლობის შედეგია. ახლა ისიც ეშლებათ, რაც მართლა იციან, რადგან სწავლება 

გრამატიკაზეა ორიენტირებული. შედეგად, გრამატიკა თითქოს უნდა ეხმარებოდეს, მაგრამ თუ 

დოზირებული არაა, პირიქით, ხელს უშლის“.  
ინგლისური ენა რამდენიმე დონედ იყოფა. იმისათვის, რომ მოსწავლემ შეძლოს თავისუფლად 

წერა-კითხვა, მოსმენილის გააზრება და კომუნიკაცია, საშუალო საფეხურზე (INTERMEDIIATE) მაინც 
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უნდა იყოს. თუმცა საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლეები ინგლისურ ენას დაბალი საფეხურის 

(A1) სახელმძღვანელოთი გადიან. ინგლისური ენის მასწავლებელი თამარ კირვალიძე მიიჩნევს, რომ 

პრობლემა სახელმძღვანელოებზე მეტად, სისტემაშია. 

რა განაპირობებს უცხო ენის წარმატებულად სწავლას და რატომ ვერ აღწევენ მოსწავლეე-

ბი შედეგს დამხმარე კურსის გარეშე?

„პირველი, რაც წარმატებულ სწავლას განაპირობებს, სწავლის პროცესში მოსწავლის ინდი-

ვიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებაა. სწავლებაში გადაჯაჭვული უნდა იყოს ოთხივე 

უნარი: წერა, კითხვა, მოსმენა და საუბარი, რის შესაძლებლობასაც საჯარო სკოლა არ იძლევა.  

მაია ალავერდაშვილი მიიჩნევს, რომ საჯარო სკოლებში მეტ-ნაკლებად მოგვარდა წიგნების 

პრობლემა, „თუმცა, პრობლემა მაინც არსებობს“. პედაგოგის აზრით, პრობლემას წარმოადგენს 

მოსწავლის განსხვავებული უნარები. „ზოგმა კარგად იცის ენა, ან ადვილად შეუძლია შეითვისოს, 

ზოგს - ნაკლებად. მასწავლებლის გაკვეთილი ორიენტირებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტიპის მოს-

წავლეზე. რეალურად, ამის გაკეთება შეუძლებელია, რადგან კლასში 25-27 მოსწავლე ზის. პედაგო-

გის აზრით, ასეთ გარემოში მასწავლებელს ვერ მოსთხოვ, ყველა მოსწავლის შესაძლებლობა 

გაითვალისწინოს. 

თამარ ბენდიაშვილის აზრით, „გარდა იმისა, რომ კლასები გადატვირთულია, საათების 

რაოდენობა არ შეესაბამება სტანდარტს. როცა კლასში არის 25-27 მოსწავლე და არ იყოფა კლასი, ეს 

პრობლემაა. რეალურად ჯგუფში უნდა იყოს მაქსიმუმ 15 ბავშვი. ამას ითხოვს ეროვნული სასწავლო 

გეგმაც. შესაბამისად, ეს ნორმაც დარღვეულია“, – გვეუბნება თამარ ბენდიაშვილი. მისი თქმით, 

ცუდი წრეა შეკრული, – ეროვნული სასწავლო გეგმა პედაგოგს ავალებს, რომ გაყოს კლასი უცხო 

ენაში, რადგან ეს არის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებზე აგებული საგნები, სკოლას კი ამის ფიზიკური და 

ფინანსური რესურსი არ აქვს. 

აზრს იმის შესახებ, რომ უცხო ენის სწავლების დროს კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა 

პრობლემებს ქმნის, ინგლისური ენის კიდევ ერთი პედაგოგი, თამარ მშვენიერაძეც იზიარებს. გარდა 

ამისა, „მოსწავლისგანაც და პედაგოგისგანაც ვითხოვთ მაქსიმუმს, დატვირთულია სასწავლო გეგმა, 

ამ დონის მასალის მიწოდება სამ საათში წარმოუდგენელია, რადგან ინგლისურ ენას მხოლოდ სამი 

საათი ეთმობა კვირაში მე-7, მე-8, მე-9 კლასებში, ხოლო მე-10, მე-11 კლასებში კი - ორ-ორი საათი. 

მოსწავლესთან ვერ მიგვაქვს იმდენი, რამდენიც გვევალება“, – ამბობს ის, ინგლისური ენის 

ცენტრებში კი ერთ გაკვეთილს მინიმუმ 2 საათი ეთმობა. 

კითხვაზე, რატომ გადიან მე-10-კლასელები დაბალი საფეხურით ინგლისურს? თამარ 

კირვალიძის თქმით, „მეათე კლასი არის ახალი საფეხური, ანუ ერთგვარი სტარტაფი, რომელიც 

მოსწავლეს შესაძლებლობას აძლევს, ენის სწავლა თავიდან დაიწყოს. მეათე კლასში შეიძლება 

დაჯდეს მოსწავლე, რომელიც საერთოდ არ სწავლობდა ან ცუდად სწავლობდა ენას. ამიტომ A2 

ნამდვილად იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოსწავლემ ამ ეტაპზეც აითვისოს ენა. ასე თვლის 

განათლების სამინისტრო და ამიტომაც ისევ A2 დონის წიგნები შეგვაქვს მე-10 კლასში. მე-11 კლასი 

არის B1 დამე-12 კლასი B1+, რომელიც თუ ტესტირებას დავაკვირდებით, აძლევს ცოდნას 

მოსწავლეს, რომ ჩააბაროს ეროვნული გამოცდებიც“. 
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„შემაჯამებელს რამდენიმე მოდულის შემდეგ ვაკეთებთ. არ ჰყოფნის საათები. ორი ძალიან 

ცუდი ფაქტორი – საათობრივი ბადე და მოსწავლეთა ჭარბი რაოდენობა განაპირობებს იმას, რომ 

ვერც მასწავლებელი და ვერც მოსწავლე გაკვეთილზე ვერ აკეთებს იმას, რაც გათვალისწინებულია. 

ეს არის გაკვეთილი გაკვეთილისთვის“, – გვეუბნება თამარ თარაშვილი.  

პირველ სემესტრში მხოლოდ ორი შემაჯამებელია, მეორეში კი-სამი. 

მე-7 კლასის ზემოთ სახელმძღვანელოებში ინგლისურ ენას მხოლოდ 25% უჭირავს. პედაგოგის 

შეფასებით, წიგნები უხარისხო, მდარე და არასისტემურია: 

„სახელმძღვანელოები არ შეესაბამება არც ქართულ რეალობას და არც ასაკობრივ კატეგო-

რიებს. ისინი გათვლილია ენების ცენტრებზე, სადაც 1-2 თვით ვიღაც შემოირბენს, რათა „საყვე-

ლპურო“ ენა ისწავლოს. ეს არაა გათვლილი სასკოლო სისტემურ სწავლებაზე. დაწყებით კლასებში 

არ ვიცი, რა მდგომარეობაა, მაგრამ მე-7 კლასის სახელმძღვანელოს გრამატიკა ძალიან მცირეა და 

მდარე, წიგნის მხოლოდ 25% ეთმობა. წიგნში არც ის აქტივობებია მოცემული, რომლებიც ბავშვებს 

სჭირდებათ, კერძოდ, ანალიტიკური სავარჯიშოები. არაჩვეულებრივი ბავშვები გვყავს და ეს მდარე 

წიგნები სასაცილოდ არ ჰყოფნით, აღარ ვიცი, რითი გავულამაზო გაკვეთილები“ (თამარ მშვე-

ნიერაძე).  

„რთულია ასწავლო – კლასები გადატვირთულია. კიდევ ერთი პრობლემა ჩემი საგნის სპე-

ციფიკაშია: იმის გამო, რომ მოსწავლეებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ უცხო ენა სკოლის გარეთ, 

სწავლება საკმაოდ ნელა მიმდინარეობს“ (ნანა წიკლაური). 

„ვერ ვიტყვი, რომ მე თვითონ ვაკონტროლებ სწავლების პროცესს: შემოვიფარგლები 

მოცემული პროგრამით, რომელსაც უნდა მივყვე. უბრალოდ, ბავშვებს უნდა ვასწავლო ის, რაც 

წარმატებით ჩააბარებინებს გამოცდებს. მიუხედავად ამისა, მე თვითონ ვწყვეტ, როგორ დავაინ-

ტერესო მოსწავლე, რათა ეს მათთვის მოსაწყენი არ იყოს“,– ამბობს მაია ოთიაშვილი. 
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თავი IV 
4.1. კვლევის მეთოდების განხილვა 

თეორია თუ პრაქტიკა?  

მოსწავლეების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ხარისხიანად ენის ფლობა თეორიის გარეშე შეუძ-

ლებელია. ისინი ენას ნელა და რთულად ეუფლებიან. უცხოურ ენაზე საუბრისას ყურადღებას აქცე-

ვენ არა მარტო საუბრის აზრობრივ მხარეს, არამედ მის ენობრივ თავისებურებებს. ისინი ენას ფლო-

ბენ რეცეპტულად. ენის პრაქტიკაში გამოყენება მათ არავითარ სიამოვნებას არ ანიჭებთ. უადვილდე-

ბათ თარგმანი, არ უძნელდებათ მსგავსი ეკვივალენტების ძიება. თარგმნისას ხშირად იყენებენ ლექ-

სიკონს. მათ ბევრად ადვილად მიაჩნიათ უცხოური ენიდან მშობლიურ ენაზე თარგმნა. მოსწავლეთა 

მეორე ნაწილი თვლის, რომ ენას ეუფლებიან პრაქტიკული გზით. ისინი ვერ ხედავენ თეორიული 

ცოდნის აუცილებლობას, რომელიც ითვლება აუცილებელ ფაქტორად ენის საფუძვლიანად დაუფ-

ლებისთვის. სწრაფად ითვისებენ ენას, როგორც კი მას პრაქტიკაში გამოიყენებენ. მათთვის არ არის 

აუცილებელი ტექსტის გრამატიკული სისწორე. ისინი თავისუფლად აზროვნებენ უცხოურ ენაზე, 

ენას ფლობენ არა მარტო რეცეპტულად, არამედ პროდუქტიულად. არავითარ განსაკუთრებულ ზო-

მებს არ იღებენ იმისთვის, რომ ადვილად დაიმახსოვრონ სიტყვები და სიტყვათშეთანხმებები. სხვე-

ბისგან დაშვებულ შეცდომებს ადვილად იგებენ. თარგმნისას უძნელდებათ სიტყვების შერჩევა და არ 

იყენებენ ლექსიკონს, არ ახდენენ სიტყვებისა და გამოთქმების პერიფრაზირებას. იმისთვის, რომ არ 

დაავიწყდეთ ენა, ის ხშირად უნდა გამოიყენონ პრაქტიკაში. 

ზოგი ლექსიკას უფრო კარგად ფლობს, ზოგი კი - გრამატიკას. ასევე არიან ისეთი მოსწავლეე-

ბი, რომლებიც ყველა ამ სფეროს საშუალოდ ფლობენ. 

უცხოურ ენაზე მოლაპარაკეები არ იბადებიან. განვითარება ცხოვრების განმავლობაში პედა-

გოგიური ზეგავლენით და სათანადო პრაქტიკით ხდება. 

მოსწავლეს, რომელსაც ლექსიკური მარაგი აქვს, აქვს კარგი ვერბალური მეხსიერება, ნიჭი--

სიტყვების ჩქარა და ზუსტად გარჩევისა; სიტყვის კონკრეტული მნიშვნელობის ჩქარა მოფიქრებისა; 

ნიჭი - მიხვდეს უცხო სიტყვის მნიშვნელობას; ნიჭი - დაიმახსოვროს სხვადასხვა უცხო სიტყვათშეთან-

ხმება; ნიჭი - სწრაფად გაიხსენოს სიტყვა საკუთარი აზრის გამოსახატავად.  

როგორ უფრო უადვილდებათ სწავლა? მხედველობითი, სმენითი თუ მოტორული მეხსიე-

რებით?  

უცხოური ენის დაუფლების პროცესში მოსწავლეებს უწევთ წერილობითი ტექსტის დამახსოვ-

რება, მოსმენილი საუბრის გაგება და აღდგენა, სავარჯიშოების შესრულება და დამახსოვრება. ე.ი. 

მხედველობითი, სმენითი და მოტორული მეხსიერების ჩართვა ენის შესწავლის პროცესში. მოსწავ-

ლეები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმით, თუ რა მოდალობის მასალას უფრო ადვილად იმახსოვ-

რებენ. დაკვირვებიდან ცნობილია, რომ ზოგს ვიზუალური მასალის დამახსოვრება უადვილდება, 

ზოგს – აკუსტიკურისა და ზოგს კიდევ - მოტორულისა. 

ზოგმა მოსწავლემ სრულიად უჩვეულო პასუხი გაგვცა. მათ განაცხადეს, რომ მასწავლე-

ბელზეა დამოკიდებული. დამოკიდებულება კლასისა და მასწავლებლის მიმართ შეიძლება დაკავ-



ინგლისური ენის სწავლების საკითხები – კვლევა 2018-2019 

20

შირებული იყოს ათვისებასა და სწავლასთან. მოსწავლემ, რომელიც თავისუფლად გრძნობს თავს 

კლასში და უყვარს მასწავლებელი, შეიძლება ისწავლოს მეტი მისგან. 

მოსწავლეების აზრით, მოსაწყენია:  

გაკვეთილზე უმეტესწილად გამოყენებული შემდეგი სავარჯიშოთა ტიპები: 

ა)  კითხვა-პასუხი;  

ბ)  სავარჯიშოები წარმოთქმაზე სავარჯიშოდ;  

გ)  ტექსტში გამოტოვებული ადგილების შევსება;  

დ)  დიალოგების გათამაშება;  

კითხვარი მოსწავლეებისთვის: 
1. არის თუ არა სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ტექსტები მათთვის მისაღები შინაარსობრი-

ვი და იდეური თვალსაზრისით?

2. შეესაბამება თუ არა ტექსტები მათ ინტერესებს?

3. არის თუ არა სირთულე ტექსტების მოცულობაში?

4. რამდენ ხანს ანდომებენ სახლში საშინაო დავალების შესრულებას და არის თუ არა ეს დამღლე-

ლი მათთვის?

5. ხომ არ მდგომარეობს პრობლემის მიზეზები მათ პიროვნულ თვისებებსა და, ზოგადად, სწავ-

ლისათვისႰშესაბამისიႰუნარ-ჩვევებისႰუქონლობაში?

6. რა დაეხმარება მათ სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაში?

7. როგორი გაკვეთილი იქნება მათთვის საინტერესო?

8. რა თემებია მათთვის საინტერესო, რომელთა შესწავლაც გაზრდის მათ ჩართულობას საგაკვე-

თილო პროცესში?

ღია და დახურული ანკეტირების საფუძველზე გამოიკითხა 450 მოსწავლე. დადგინდა, რომ: 

1  გაკვეთილი საინტერესოა, როცა მასწავლებელი ისტ-ით გამდიდრებულ გაკვეთილს ატარებს. 

ეს მოსწონს 60%-ს, ჯგუფური მუშაობა მოსწონს 21%-ს, არ აქვს მნიშვნელობა გაკვეთილის ტიპს 

–15%-თვის, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი – 4 %-ს.

2. მოსწავლეთა 13%-ს მოსწონს სახელმძღვანელო, რომელსაც იყენებს გაკვეთილზე, 70 %-ს არ
მოსწონს, 1%-ისთვის მნიშვნელობა არ აქვს სახელმძღვანელოს, დამატებითი სახელმძღვანე-

ლო კარგი იქნებოდა -16 %-სთვის.

3. გრამატიკული დროები 12%-თვის მარტივია, 40%-თვის რთულია, 23%-ს არ აინტერესებს ეს სა-

კითხი, 25% თვლის, რომ გრამატიკულ საკითხს გააჩნია.

4. ლექსიკა, რომელსაც სახელმძღვანელოდან სწავლობენ, მისაღებია 10%-თვის, მიუღებელია
10%-თვის, მწირი ლექსიკაა - 70%-სთვის, ზედმეტად რთულია - 10%-სთვის.



ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საჭიროებების კვლევის ანგარიში 

21

5. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ტექსტები იდეური და შინაარსობრივი თვალსაზრისით მი-

საღებია 25%-სთვის, მიუღებელია 55%-სთვის. ნაწილობრივ – 10%-სთვის. უკეთესიც შეიძლება –

10%-სთვის.

6. მოსწავლეთა 5% ისურვებდა შეესწავლა ცნობილი ადამიანების ბიოგრაფიები და კლასიკური
ნაწარმოებები ადაპტირებული სახით, 50% –ს აინტერსებს აღმოჩენები და ისტორიული ფაქტე-

ბი, 5%-მა – არც ერთი, ყველა ერთად - 40%.

7. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ტექსტები შეესაბამება 35%-ის საჭიროებებს, 33%-სთვის
არ შეესაბამება, ნაწილობრივ – 10%, უკეთესი იქნებოდა მრავალფეროვანი ყოფილიყო -22%.

8. სირთულეა ტექსტის მოცულობა 20%-სთვის, 31%-სთვის – არა, ნაწილობრივ -15%, დამოკიდე-

ბულია ტექსტის სირთულეზე - 34%.

9. საშინაო დავალების შესრულებას ნახევარ საათს ანდომებს -22%, არ ასრულებს საშინაო დავა-

ლებას -31%, ერთ საათს ანდომებს - 47%, 2 საათს არც ერთი მოსწავლე არ უთმობს საშინაო და-

ვალებას.

10. საშინაო დავალების შესრულება 60%-სთვის დამღლელია, 10%-სთვის არ არის დამღლელი, ნა-

წილობრივ დამღლელია - 10% –სთვის, თუ ბევრი დავალებაა შესასრულებელი - დიახ 20%.

11. ჯგუფური მუშაობის დროს ადვილად სწავლობს -35%, ვერ სწავლობს -29%, ურჩევნია დამოუკი-

დებლად მეცადინეობა -20%, არც ერთი არ აირჩია -16%-მა.

12. მოსწავლეთა 80%-ს სურს ისწავლოს ინგლისური, 3 %-ს არ სურს ისწავლოს, ცდილობს ისწავ-

ლოს - 14%, შესასწავლ თემას გააჩნია - 3%.

13. გრამატიკული სავარჯიშოების შესრულება უჭირს დამოუკიდებლად -3%-ს, არ უჭირს- 70%-ს,

თუ გაიგო, ასრულებს დამოუკიდებლად -15%, დავალებას გააჩნია -12%.

14. თავისუფლად თარგმნის უცხო ტექსტებს -60%, ტექსტს გააჩნია -15%, ა რ ცდილობს თარგმნას
-12%, ნაწილობრივ თარგმანს ახერხებს -13%.

15. მოსწავლეთა -25%-სთვის მთავარი ქულაა, 45%-სთვის – არა, მთავარი ცოდნაა -20%, არც ერთი
-10%.

16. დაბალი ქულების მიზეზად -79% მიიჩნევს სიზარმაცეს, რადგან მეცადინეობა ეზარება. 3 %

თვლის, რომ არ აქვს საკმარის უნარი ენის შესასწავლად, 15% - სპორტზე სიარულს ასახელებს,

თვლის, რომ არ სჭირდება უცხო ენა -არც ერთი.

17. შემაჯამებელი წერები სწავლაში ეხმარება -3%-ს, არ ეხმარება -65%, ნაწილობრივ ეხმარება -

20%, არც ერთი არ აირჩია -12%-მა.

18. ჯგუფური მუშაობის დროს სხვას ეხმარება - 45%, სხვა ეხმარება -25%-ს, ნაწილობრივ საკითხს
გააჩნია -12%, არც ერთი არ აირჩია - 185%.

19. კითხვაზე შეაფასე საკუთარი თავი ინგლისურ ენაში 1-4 ქულით შეაფასა -10%-მა, 5-6 ქულით
შეაფასა - 25%-მა, 7-8 ქულით შეაფასა - 25%-მა, 9-10 ქულით შეაფასა -25%-მა, თავის შეფასება-

ზე თავი შეიკავა -15%-მა.

20. სწავლისადმი ინტერესი გაუჩნდება -25%-ს, თუ მასწავლებელი ისტ-ით გამდიდრებულ გაკვე-

თილს ჩაატარებს, 45% თვლის, მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირება კლასში დაეხმარება სწავ-
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ლის ხარისხის გაუმჯობესებას, 25 %-ს დისკუსიები, პროექტებზე მუშაობა, ჯგუფური მუშაობა, 

5%-მა აირჩია ყველა, გარდა მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირებისა კლასში. 

21. ინგლისური ენის გაკვეთილზე ჩამოთვლილი აქტივობებიდან რომელი აქტივობები იქნებოდა
თქვენთვის საინტერესო? თამაშები და პაზლების აწყობა აირჩია - 11%-მა, პრეზენტაციების
მოწყობა და ფილმების ყურება -55%-მა, ჩამოთვლილი ყველა აქტივობა -31%-მა, არც ერთი აქ-

ტივობა არ უნდა -3%-ს.

22. მოსწავლეთა 50% თვლის, რომ სწავლისადმი ინტერესი გაუჩნდება, თუ მასწავლებელი რამდენ-

ჯერმე ახსნის ერთსა და იმავე მასალას, 5%-ს სურს სასაუბრო დიალოგების შესწავლა, ყველა
ზემოთ ჩამოთვლილი - 40%, არც ერთი აქტივობა არ სურს - 5%-ს.

4.2. ჩარევის (ინტერვენციის) დაგეგმვა 

გაანალიზებულ შედეგებზე დაყრდნობით დაიგეგმა შემდეგი ინტერვენციები: 

თავდაპირველად დახმარებისთვის მივმართეთ ლელა ბერიძეს, რომელმაც დაამთავრა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი კლასიკური ფილოლოგიის 

განხრით 1989 წელს; 1991–1996 წწ. სწავლობდა ვერონის უნივერსიტეტის ლიტერატურისა და 

ფილოსოფიის ფაკულტეტზე; 2005 წელს დაამთავრა ბერლინის გერმანული კინო-ტელეაკადემიის 

(DFFB) კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. 2006 წელს დააარსა სკოლა „ცელულოიდის ენები“, 

რომელსაც დღემდე ხელმძღვანელობს; ავტორია კინოფილმების დახმარებით უცხო ენების 

(იტალიური, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული ენების) სწავლების მეთოდისა. სწორედ 

მის მიერ დაარსებულმა ენების სწავლების მეთოდმა დაგვაინტერესა და ასეთი პასუხი მივიღეთ. 

მისთვის მთავარი პრინციპია:  

ა)  კინოფილმებით სწავლობ ენებს; 

ბ)  თან ერთობი, თან სწავლობ; 

გ)  მოგზაურობ ენებსა და კულტურაში; 

დ)  საშინაო დავალებებს უარი; 

ე)  ერთ წელიწადში ლაპარაკობ თავისუფლად; 

ვ)  მდიდარი ლექსიკა და კორექტული გრამატიკა; 

კინოც შემოგესწავლება; 

ლელა ბერიძე თვლის, რომ მათ მიერ შემუშავებული მეთოდი ხალისიანია, ეფექტურია, 

საფუძვლიანია. ასაკსა და ამ ენების ცოდნის დონეს მნიშვნელობა არა აქვს. მისთვის მთავარია, 

მოსწავლეებს უყვარდეთ კინო და სჭირდებოდეთ უცხო ენები. გავესაუბრეთ ქალბატონი ლელას 

ერთ-ერთ მოსწავლეს, ცნობილ მომღერალს, მაია ბარათაშვილს, რომელიც მონაწილეობს
ფილმში – „ოპერაცია ცელულოიდის ენები“. ის თვლის, რომ ცელულოიდის ენები უნიკალური 

საგანმანათლებლო აქციაა. ის ფილმების წყალობით უცხო ენების შესწავლის პროპაგანდას 

წარმოადგენს. მასში ასახულია, რომ კინემატოგრაფიას მრავალგვარი ფუნქცია აქვს და არა მხოლოდ 
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ესთეტიკური, არამედ საგანმანათლებლო დანიშნულებაც. გარდა იმისა, რომ ამა თუ იმ ფილმის 

ნახვით კონკრეტულ ფაქტობრივ ცოდნას ვიძენთ, ასევე, ფილმის საშუალებით უცხო ენა უნდა 

შევისწავლოთ. 

4.3. ინტერვენციების შედეგები და მათი ანალიზი 

ინტერვიუს შემდეგ დავგეგმეთ რამდენიმე შეხვედრა.  

შეხვედრა 1-ლი 
როგორ ვისწავლოთ ინგლისური საუბრის მოსმენა 

ა) მოუსმინეთ რადიოს (რა თქმა უნდა, ინგლისურად) 

ხანდახან წერას სჯობს მოისმინო. 

ბ) უყურეთ ინგლისურენოვან არხებს - უყურეთ საბავშვო გადაცემებს და ისეთ გადაცემებს, 

რომელთა ყურებაც გსიამოვნებთ, დაიმახსოვრეთ, რომ ტელევიზორში ძალიან ხშირად მოისმენთ 

სლენგებს (გაიგეთ მეტი სლენგების შესახებ). 

გ) უყურეთ ფილმებს 

თავდაპირველად უმჯობესია, უყუროთ ინგლისურენოვან ფილმებს, ინგლისური სუბტიტ-

რებით. 

დ) გამოიყენეთ ინტერნეტრესურსები  

ძირითადად ისეთი რესურსი გამოიყენეთ, რომელშიც მოისმენთ სხვადასხვა გამოსვლას. 

მაგ., iteslj.org 

შეხვედრა მე-2 
როგორ ვისწავლოთ ინგლისურად ლაპარაკი  

1. ელაპარაკეთ საკუთარ თავს
ელაპარაკეთ საკუთარ თავს ნებისმიერ თემაზე, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავთან საუბარი რო-

დესაც მარტო იქნებით, მაშინ უნდა დაიწყოთ და არა სახალხოდ, თუ ვერ შეძლებთ საკუთარ თავთან 

საუბრის წარმართვას, წაიკითხეთ რამე ხმამაღლა ინგლისურად მანამ, სანამ ყურს საკუთარ ხმას არ 

მიაჩვევთ. 
ჩაწერეთ საკუთარი საუბარი. 
ეს შეიძლება ცოტა რთულია, მაგრამ ეს მეთოდი ძალიან კარგად წარმოაჩენს თქვენს ნაკლოვა-

ნებებს საუბრის მომენტში, ჩაწერილ ფირს რამდენიმე დღის მერე მოუსმინეთ და გაითვალისწინეთ 

დაშვებული შეცდომები. 
ისწავლეთ იდიომები 

ივარჯიშეთ ენის გასატეხების მეშვეობით 
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თავდაპირველად შეიძლება თქვენი საუბარი გაუგებარი იყოს თანამოსაუბრისთვის, მაგრამ 

ამან არ შეგაშინოთ. ნელ-ნელა დაიხვეწება საუბრის მანერა. 
ასევე მიაქციეთ ყურადღება ე.წ „მახვილებს“, რადგან ინგლისურად საუბრისას არის სიტყვები, 

რომლებიც ერთმანეთს ჰგავს წარმოთქმისას, მათი ძირითადი განმასხვავებელი არის ერთ-ერთ 

ასოზე ან სიტყვის ნაწილზე გაკეთებული მახვილი. 

შეხვედრა მე-3 
როგორ ვისწავლოთ ინგლისურად კითხვა 
იკითხეთ ყოველდღიურად 

არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება საბავშვო წიგნი, ჟურნალი, გაზეთი, ინტერნეტსაიტი თუ ნო-

ველა; მთავარია, იკითხოთ, რაც შეიძლება ბევრი.. 

წაიკითხეთ იმ თემებზე, რომლებიც უფრო გაინტერესებთ 

კითხვა კარგია, მაგრამ ორმაგად უფრო კარგია, როდესაც იმ თემას კითხულობ, რაც შენთან 

უფრო ახლოს არის და გაინტერესებს. 

წაიკითხეთ თქვენი დონის შესაბამისად 

თუ თქვენ დაიწყებთ თავიდანვე რთული ტექსტების კითხვას, მაშინ ყოველ სიტყვაზე მოგიწევთ 

ლექსიკონში ყურება, რაც დამიჯერეთ, არც ისე სასიამოვნოა და ორმაგად დამღლელია. 

ყოველთვის თან გქონდეთ ინგლისურ - ქართული ლექსიკონი. 

ძალიან ცუდი ჩვევაა ელექტრონული ლექსიკონების გამოყენება, რადგან იქ ნანახი სიტყვა 

დიდხანს არ გამახსოვრდება. ამიტომ უმჯობესია, ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი აქციოთ თქვენი 

ცხოვრების მეგზურად. 

გააკეთეთ საკუთარი ინგლისური ლექსიკონი 

ამოიწერეთ თქვენთვის სასურველი და უცნობი სიტყვები და დაალაგეთ ისინი ანბანის 

მიხედვით. 

შეხვედრა მე-4 
როგორ ვისწავლოთ ინგლისურად წერა 

გააკეთეთ ყოველდღიური ჩანაწერები 

დიდ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ გრამატიკას, მთავარია, გამოყენებული სიტყვები სწორად 

დაწეროთ, გრამატიკის უგულებელყოფის შედეგად თქვენ მიერ გაკეთებული ჩანაწერები იქნება 

სახალისო, რაც ზოგადად ინგლისურად წერის პროცედურას გაგიმარტივებთ. 

წერეთ წერილები ინგლისურად 

მისწერეთ ინგლისურად წერილები თქვენს მასწავლებელს ან მეგობრებს. 

ინგლისურად ჩამოწერეთ თქვენი პირადი სიახლეები 

ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სავარჯიშო, წერეთ თქვენ ირგვლივ მომხდარი სიახლეეები 

ინგლისურად. 
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ინგლისური ენის მასწავლებლებს შევთავაზეთ სადისკუსიო გეგმა, რომელიც შემუშავდა და 

შეირჩა ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრაზე და ფოკუსჯგუფის რაოდენობა, მონაწილეები 

- 7 (ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები). ფოკუსჯგუფის ხანგრძლივობა - 1 საათი. 

ფოკუსჯგუფის შედეგების პრეზენტაცია მოეწყო ინგლისური ენის კათედრაზე. ფოკუსჯგუფთან 

ერთად შევიმუშავეთ კითხვები და დავგეგმეთ რამდენიმე აქტივობა, თუმცა განვახორციელეთ 

მხოლოდ რამდენიმე, დროის სიმწირის გამო. გთავაზობთ კითხვებს: კითხვების შედგენისას გამო-
ვიყენეთ გარკვეული სტრატეგიები, რომლებიც უკეთ დაეხმარა მოსწავლეებს დავალების შესრუ-
ლებაში. მაგალითად, ასეთია „პირამიდა-ტექსტის“ რამდენიმე ხერხი, რომელთა შორის ძირითადია 

„პირამიდული ისტორია“ და პირამიდა „კრიტიკა“ (ფიჩხარიძე მაია., როგორ ვასწავლოთ მოს-
წავლეს ნაწარმოების მიმოხილვის დაწერა, http://mastsavlebeli.ge/?p=9881). „პირამიდული ის-
ტორია“ და პირამიდა „კრიტიკა“ ეფექტურად გამოიყენება ტექსტზე მუშაობის შემდეგ ინფორმაციის 

გადამუშავებისთვის და მიმოხილვის (გამოხმაურების) დაწერისთვის, ლექსიკური ერთეულების 

ცოდნის განმტკიცებისა და გრამატიკაში გავარჯიშებისათვის, მოთხრობის დაწერის, თხზვის უნარის 

განვითარებისათვის და, ზოგადად, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების-
თვის). საბოლოოდ მსჯელობის შემდეგ კათედრის წევრების მიერ შემუშავებულმა მეთოდმა ასეთი 

სახე მიიიღო:  

1. ორი სიტყვა, რომლითაც აღწერთ მთავარ მოქმედ პირს (გარეგნობას, ასაკს, თვისებებს, ხარისხს
და ა. შ.);

2. სამი სიტყვა, რომლებიც აღწერს მოქმედების ადგილს (ქვეყანას, ადგილმდებარეობას და ა. შ.);

3. ოთხი სიტყვა, რომლებიც აღწერს მთავარ პრობლემას (მაგალითად, ფული, სიღარიბე და ა. შ.);

4. ხუთი სიტყვა, რომლებიც აღწერს პირველ შემთხვევას, მოვლენას (ის, რაც გახდა პრობლემის
მიზეზი);

5. ექვსი სიტყვა, რომლებიც აღწერს მეორე შემთხვევას (როგორ ვითარდება მოქმედება მთავარი
პირის ირგვლივ);

6. შვიდი სიტყვა, რომლებიც მესამე მოქმედებას აღწერს (რომელიც უნდა განხორციელდეს
პრობლემის გადასაჭრელად);

7. რვა სიტყვა, რომლებითაც აღიწერება პრობლემის გადაჭრა;

8. ნაწარმოების მიმოხილვის (გამოხმაურების, შეფასების) დაწერის კრიტერიუმები პირამიდა
„კრიტიკის“მიხედვით;

9. რაზეა ნაწარმოები (ერთი სიტყვა)?;

10. ნაწარმოების ხასიათი (ორი სიტყვა);

11. მოქმედების ადგილი და დრო (სამი სიტყვა);

12. ნაწარმოების მთავარი მოვლენა (ოთხი სიტყვა);

13. მთავარი გმირები – როგორები არიან ისინი? (ხუთი სიტყვა);

14. რას გრძნობდით, როდესაც წაიკითხეთ ნაწარმოების დასაწყისი, შუა ნაწილი და დასასრული
(ექვსი სიტყვა)?;

15. რის შესახებაა ეს ნაწარმოები (პირველ წინადადებას მიუმატეთ შვიდი სიტყვა);
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16. თქვენი რეკლამა/ანტირეკლამა ან რეკომენდაცია წაკითხულის შესახებ. (იხილეთ დანართი)

ინტერვენციის შედეგები აღნიშნული მეთოდით ვიმუშავეთ ერთი თვის განმავლობაში ( აპრილის
თვე და მაისის ნახევარი).

გარდა ამისა, განვახორციელეთ შემდეგი აქტივობები:  

1.მოსწავლეებს კვირაში ერთხელ მოვაწყობინეთ კლასის წინაშე თავიანთი წაკითხული წიგნების 

პრეზენტაცია (ესა თუ ის მოსწავლე ირჩევს წიგნს, რომელზედაც სურს, ისაუბროს, კლასს წარუდგენს 

5-7 წუთიან პრეზენტაციას, რატომ უნდა წაიკითხონ ეს წიგნი? შემდეგ კი უპასუხებს მოსწავლეთა 

მიერ დასმულ შეკითხვებს. დიდად საყურადღებო აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ თვითონ მოსწავლეები 

ინტერესდებიან, რამდენს გაუჩნდა ამ წიგნის წაკითხვის სურვილი პრეზენტაციის შემდეგ და 

რამდენმა წაიკითხა, ანუ რამდენად საინტერესო და ეფექტური იყო პრეზენტაცია);  

2.გამოვაცხადეთ კლასში შიდა კონკურსი „ვინ წაიკითხა ყველაზე მეტი წიგნი ინგლისურად 

თვის განმავლობაში?“ გამარჯვებული დავაჯილდოეთ წიგნით; 

3. აქტიური მონაწილეობა მივაღებინეთ ბავშვებს გაეროს მოდელირების პროექტში, რომელშიც
გაიმარჯვა ნია ბარამაშვილმა (ხელმძღვანელი - ლია გოგოხია) და 25 მარტს ნიუ-იორკში, გაეროს 

შტაბბინაში დაგეგმილ კონფერენციაზე წაიკითხა მოხსენება ბავშვთა უფლებების შესახებ. ნია 

ბარამაშვილმა პაკისტანელი ბავშვების უფლებები დაიცვა და პრეზენტაცია წარმოადგინა ინგლისურ 

ენაზე მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ კონფერენციაზე. 
http://komarovi.edu.ge/ge/news?srcText 

აღსანიშნავია, რომ ნია ბარამაშვილი ასევე აქტიურად იყო ჩართული გაეროს მოდელირების 

პლენარულ სხდომებსა და დისკუსიებში. ნიამ კონფერენციაზე მიღებული ცოდნა და გამოცდილება 

გაუზიარა თანატოლებს.  

აქტიურად ვითანამშრომლეთ უცხო ენის მასწავლებლებთან, ჩავატარეთ ინტეგრირებული 

გაკვეთილი ,,ქართული და ინგლისური ფრაზეოლოგიზმების თარგმანისათვის’’. მაია 

ალავერდაშვილისა და ლია გოგოხიას სტატია ,,როგორ ვთარგმნოთ უკეთესად’’ (ქართული და 

ინგლისური ენების გზასაყარზე) გამოქვეყნდა გაზეთში ,,ახალი განათლება’’ .  
http://axaliganatleba.ge/upload/newspaper/1544612598.pdf 

2018 წლის აპრილში მე-10 კლასის მოსწავლეები ჩაერთნენ ქართულ-ოსურ პროექტში - 

,,კომიქსები მშვიდობისა და განვითარებისათვის’’. ამ პროექტში მე-10 კლასელები ეკატერინე 

აბუსერიძე და ნინი ბენდიანიშვილი ეცადნენ, რომ ილუსტრირებულად მოეთხროთ ამბავი, რის 

შედეგადაც ქართული კომიქსი ,,შუქურა’’ გამოიცა. პროექტის მიზანი იყო ოს ახალგაზრდებთან 

ერთობლივი მუშაობა და ამ ხალხთან ნდობის აღდგენა. პროექტის მხარდამჭერი იყო გაეროსა და 

ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა ,,GOVERN“. ჰქონდათ ორი ოფიციალური შეხვედრა 

ნეიტრალურ ტერიტორიაზე - სტამბულსა და ბაქოში. სტამბოლში მათ, ფაქტობრივად, ოს 

ახალგაზრდებთან ერთად დაასრულეს კომიქსი ,,შუქურა’’, ხოლო ბაქოში დაიწყეს ახალი 

ისტორიების ილუსტრირება ოს მხატვრებთან ერთად. სამუშაო ენა იყო ინგლისური ენა 

(ხელმძღვანელი - მაია მენთეშაშვილი). 
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თავი V 
ცხრილები და გრაფიკები 

ოქსფორდის კითხვარი ,,ენის შესწავლის სტრატეგიების გაზომვა”  

არასდროს ან თითქმის არასდროს - 1  

ჩვეულებრივ - 2 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 3 

1. ვფიქრობ იმ ურთიერთ კავშირზე, რაც უკვე ვიცი და ახალ მასალას შორის, რასაც 
ვსწავლობ. 

1 2 3 

2. ვიყენებ ახალ ინგლისურ სიტყვებს წინადადებაში, ასე შემიძლია მათი უკეთ 
დამახსოვრება. 

1 2 3 

3. ახალ ინგლისურ სიტყვებს ვუკავშირებ სიტყვის სურათს, რათა დამეხმაროს 
სიტყვის უკეთ დამახსოვრებაში. 

1 2 3 

4. ახალ ინგლისურ სიტყვას ვიხსენებ სურათის სიტუაციის მიხედვით, რომელშიც ეს 
სიტყვა შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო. 

1 2 3 

5. ვიყენებ ლექსებს, რათა გავიხსენო ახალი ინგლისური სიტყვა. 1 2 3 

6. ახალ ინგლისურ სიტყვებს ან ფრაზებს ვიხსენებ მათი ადგილმდებარეობის 
მიხედვით წიგნის ფურცელზე, დაფასა თუ საგზაო ნიშნებზე. 

1 2 3 

7. ხშირად მიმოვიხილავ ინგლისური ენის გაკვეთილებს. 1 2 3 

8. ახალ ინგლისურ სიტყვებს ვიმეორებ ან ვწერ რამდენჯერმე. 1 2 3 

9. ვცდილობ, ვისაუბრო ინგლისელივით. 1 2 3 

10. ვვარჯიშობ ინგლისურ ბგერებზე. 1 2 3 

11. ვიყენებ ინგლისურ სიტყვებს ბევრნაირად. 1 2 3 

12. საუბარს ვიწყებ ინგლისურ ენაზე. 1 2 3 

13. ტელევიზორში ვუყურებ შოუებს ინგლისურ ენაზე ან დავდივარ კინოთეატრებში, 
სადაც ინგლისურ ენაზე გადის ფილმები. 

1 2 3 

14. სიამოვნებით ვკითხულობ ინგლისურ ენაზე. 1 2 3 

15. შენიშვნებს, მესიჯებს, წერილებს, მოხსენებებს ვწერ ინგლისურ ენაზე. 1 2 3 

16. თავდაპირველად გადავათვალიერებ ინგლისურ ტექსტს, შემდეგ ვიწყებ თავიდან 
კითხვას. 

1 2 3 

17. ჩემს მშობლიურ ენაში ვეძებ სიტყვებს, რომლებიც მსგავსია ახალი ინგლისური 
სიტყვისა. 

1 2 3 
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18. ინგლისური სიტყვის მნიშვნელობას ვპოულობ, თუ მას დავყოფ ნაწილებად. 1 2 3 

19. ვცდილობ, არ გადავთარგმნო სიტყვასიტყვით. 1 2 3 

20. ვცდილობ, გავიგო იმ ინფორმაციის შინაარსი, რომელიც გავიგე ან წავიკითხე 
ინგლისურ ენაზე 

1 2 3 

21. ინგლისური სიტყვების გაგებას ვცდილობ გამოცანებით. 1 2 3 

22. როდესაც ვერ ვფიქრობ ინგლისური სიტყვის მნიშვნელობაზე საუბრის 
განმავლობაში, ვიყენებ ჟესტიკულაციას. 

1 2 3 

23. კითხვისას ყოველ სიტყვას არ ვთარგმნი. 1 2 3 

24. ვცდილობ, მივხვდე, თუ რას იტყვის მოსაუბრე შემდეგში. 1 2 3 

25. თუ არ ვიცი ინგლისური სიტყვის მნიშვნელობა, ვიყენებ სიტყვას ან ფრაზას, 
რომელსაც იგივე მნიშვნელობა აქვს. 

1 2 3 

26. ვცდილობ, ინგლისური ენა გამოვიყენო მრავალგზის. 1 2 3 

27. ვფიქრობ შეცდომებზე და ვცდილობ, შემდეგში აღარ გავიმეორო. 1 2 3 

28. ყურადღებას ვაქცევ, როდესაც ინგლისურად საუბრობენ. 1 2 3 

29. განრიგს ვადგენ, რათა მქონდეს საკმარისი დრო ინგლისური ენის შესასწავლად.  1 2 3 

30. ვეძებ ისეთ ხალხს, ვისთანაც შემიძლია ინგლისურად საუბარი. 1 2 3 

31. ვეძებ შესაძლებლობებს, წავიკითხო, რაც შეიძლება მეტი ინგლისურ ენაზე. 1 2 3 

32. ზუსტი გეგმები მაქვს ჩემი ინგლისური ენის უნარის განსამტკიცებლად. 1 2 3 

33. ვფიქრობ ჩემს წარმატებაზე (პროგრესზე) უცხოურ ენაში. 1 2 3 

34. ჩემს თავს ვამხნევებ, როდესაც მეშინია საუბრისას შეცდომების დაშვება. 1 2 3 

35. ვამჩნევ, რომ დაძაბული ვარ ან ვნერვიულობ, როდესაც ვსწავლობ ან ვცდილობ, 
ინგლისურ ენაზე ვისაუბრო. 

1 2 3 

36. თუ რაღაცას ვერ ვიგებ, ვთხოვ მოსაუბრეს, ისაუბროს უფრო ნელა, ან გაიმეოროს. 1 2 3 

37. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრეებს ვთხოვ, შემისწორონ, როდესაც მე ვსაუბრობ. 1 2 3 

38. კლასელებთან ინგლისურად ვსაუბრობ. 1 2 3 

39. შეკითხვებს ვსვამ ინგლისურ ენაზე. 1 2 3 

40. ვცდილობ, ვისწავლო ინგლისელი ხალხის კულტურა. 1 2 3 
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პირველი სქემის 10 კითხვის ანალიზი 

1. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 19

ჩვეულებრივ - 39 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 42 

2. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 23

ჩვეულებრივ - 23 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 54 

3. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 35

ჩვეულებრივ - 12 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 53 

4. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 56

ჩვეულებრივ - 5 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 39 

5. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 25

ჩვეულებრივ - 19 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 27 

6. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 48

ჩვეულებრივ - 25 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -27 

7. არასდროსანთითქმისარასდროს - 24

ჩვეულებრივ - 28 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 48 

8. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 33
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ჩვეულებრივ - 11 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -56 

9. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 56

ჩვეულებრივ -27 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 17 

10. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 12

ჩვეულებრივ - 11 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 77 
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პირველი სქემის 11-20 კითხვის ანალიზი 

 
1. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 10 

ჩვეულებრივ - 20 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 70 

2. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 24 

ჩვეულებრივ - 39 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 37 

3. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 27 

ჩვეულებრივ - 11 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 62 

4. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 38 

ჩვეულებრივ - 8 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 54 

5. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 28 

ჩვეულებრივ - 20 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 52 

6. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 49 

ჩვეულებრივ - 10 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -41 

7. არასდროსანთითქმისარასდროს - 46 

ჩვეულებრივ - 5 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 49 

8. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 18 

ჩვეულებრივ - 20 
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ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -62 

9. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 29

ჩვეულებრივ -11 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 60 

10. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 13

ჩვეულებრივ - 10 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 77 
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პირველი სქემის 21-30 კითხვის ანალიზი 

1. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 20

ჩვეულებრივ - 30 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 50 

2. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 10

ჩვეულებრივ - 15 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 75 

3. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 15

ჩვეულებრივ - 10 

ყოველთვისანთითქმისყოველთვის - 75 

4. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 50

ჩვეულებრივ - 15 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 25 

5. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 24

ჩვეულებრივ - 12 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 64 

6. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 35

ჩვეულებრივ - 18 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -47 

7. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 12

ჩვეულებრივ - 46 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 42 

8. არასდროსანთითქმისარასდროს - 11
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ჩვეულებრივ - 15 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -74 

9. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 39

ჩვეულებრივ -24 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 37 

10. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 18

ჩვეულებრივ - 27 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 55 
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პირველი სქემის 31-40 კითხვის ანალიზი 
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1. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 30 

ჩვეულებრივ - 30 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 40 

2. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 22 

ჩვეულებრივ - 43 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 35 

3. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 15 

ჩვეულებრივ - 15 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 70 

4. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 50 

ჩვეულებრივ - 5 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 45 

5. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 25 

ჩვეულებრივ - 25 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 50 

6. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 40 

ჩვეულებრივ - 40 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -20 

7. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 20 

ჩვეულებრივ - 25 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 55 
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8. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 35

ჩვეულებრივ - 35 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -30 

9. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 50

ჩვეულებრივ -10 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 40 

10. არასდროსანთითქმისარასდროს - 10

ჩვეულებრივ - 11 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 79 
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ერმანის კითხვარი ,,ინდივიდუალური სწავლის ტექნიკა” (ნაწილი II, ბ) 

 1. თითქმის არასდროს 

2. ზოგჯერ დროის უმეტესი ნაწილი 

3. ხშირად 
 

1. როდესაც ვიწყებს წავლას, ჩვეულებრივ ვგეგმავ, თუ როგორ უნდა ვისწავლო. 1 2 3 

2. მაქვს ბევრი პროექტი, რომელთაგან ზოგი დასრულებულია, ზოგი მხოლოდ 
იგეგმება. 

1 2 3 

3. მომწონს მუშაობა მუსიკის თანხლებით. 1 2 3 

4. ვცდილობ ჩემი შეცდომების გათვალისწინებას მომავალში. 1 2 3 

5. რასაც ვიწერ, იმას უკეთესად ვიმახსოვრებ. 1 2 3 

6 მეცადინეობის დროს მინდა, რომ მქონდეს მოძრაობის შესაძლებლობა. 1 2 3 

7. არ ვითვალისწინებ მასწავლებლის თხოვნას - დავხუროთ წიგნები. 1 2 3 

8. ვენდობი ჩემს ინტუიციას, რომ ჩემი პასუხი სწორია კონკრეტულ შეკითხვაზე. 1 2 3 

9. როდესაც ვკითხულობ, ჩემი ხმა მესმის გონებაში. 1 2 3 

10. როდესაც სიჩუმეა, უკეთესად ვსწავლობ. 1 2 3 

11. ენობრივი წესები მეხმარება სწავლაში. 1 2 3 

12. დავალების შესრულების დროს ჩემს თავს ველაპარაკები. 1 2 3 

13. მავიწყდება ახალი მასალა, თუ ის მაშინვე არ ჩავიწერე. 1 2 3 

14. შემიძლია ერთზე მეტი საქმის გაკეთება ერთდროულად. 1 2 3 

15. პირდაპირ გადავდივარ დავალების შესრულებაზე, დიდ დროს არ ვკარგავ 
ინსტრუქციის გაცნობაზე. 

1 2 3 

16. მიყვარს ერთი დავალების შესრულება ბოლომდე, სანამ მეორეს დავიწყებ. 1 2 3 

17 უპირატესობას ვანიჭებ ზეპირად წარმოვადგინო ის, რაც ვისწავლე, ვიდრე 
ტესტი შევავსო. 

1 2 3 

18. მიჭირს სიტყვასიტყვით საუბრის დამახსოვრება. 1 2 3 

19. დავალების ინსტრუქციის მოსმენა მირჩევნი ამის კითხვას. 1 2 3 

20. ჩემთვის უმჯობესია, ახალ მასალას კითხვით გავეცნო. 1 2 3 
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პირველი სქემის 10 კითხვის გრაფიკი 

1. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 20

ჩვეულებრივ - 10 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 70 

2. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 12

ჩვეულებრივ - 11 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 77 

3. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 15

ჩვეულებრივ - 15 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 70 

4. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 11

ჩვეულებრივ -48 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 41 

5. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 2

ჩვეულებრივ - 56 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 42 

6. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 5

ჩვეულებრივ - 39 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -56 

7. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 81

ჩვეულებრივ - 10 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 9 
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8. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 10

ჩვეულებრივ - 80 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -10 

9. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 16

ჩვეულებრივ -16 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 68 

10. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 12

ჩვეულებრივ - 15 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 73 
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მეორე სქემის 11-20 კითხვის გრაფიკი 

1. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 33

ჩვეულებრივ - 45 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 22 

2. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 45

ჩვეულებრივ - 45 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 10 

3. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 11

ჩვეულებრივ - 34 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 55 

4. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 34

ჩვეულებრივ - 45 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 21 

5. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 51

ჩვეულებრივ - 23 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 26 

6. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 12

ჩვეულებრივ - 45 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 43 

7. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 11

ჩვეულებრივ - 9 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 80 

8. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 34
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ჩვეულებრივ - 21 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის -45 

9. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 19

ჩვეულებრივ -23 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 58 

10. არასდროს ან თითქმის არასდროს - 66

ჩვეულებრივ - 23 

ყოველთვის ან თითქმის ყოველთვის - 11 
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ანკეტა მოსწავლეთათვის
(გამოკითხვა ანონიმურია) 

1. ინგლისური ენის გაკვეთილი
□ მიყვარს
□ არ მიყვარს
□ არ ვიცი

2. ინგლისური ენის გაკვეთილი
□ რთულია
□ ადვილია
□ არ ვიცი

3. ინგლისური ენის გაკვეთილი
□ საინტერესოა
□ არ არის საინტერესო
□ არ ვიცი

4. ინგლისური ენის სახელმძღვანელო მოგწონს?

□ დიახ
□ არა
□ არ ვიცი

5. კლასის ორგანიზების რომელი ფორმა მოგწონს?

□ ჩვეულებრივი
□ ჯგუფური
□ არ ვიცი

6. იღლები თუ არა ინგლისური ენის გაკვეთილზე?

□ დიახ
□ არა
□ არ ვიცი

7. რა მოგწონს ინგლისური ენის გაკვეთილზე?

□ წერა/კითხვა
□ ჯგუფური სამუშაო
□ ისტ-ის გამოყენება

8. რა არ მოგწონს ინგლისური ენის გაკვეთილზე?

□ წერა/კითხვა
□ გრამატიკული სავარჯიშოების შესრულება
□ საშინაო დავალებები

9. როგორი შეფასება უფრო მოგწონს?

□ ნიშანი
□ კომენტარი
□ ორივე
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მოსწავლეთა ანკეტირების ანალიზმა ცხადყო, რომ მოსწავლეებს ინგლისური ენის გაკვეთილი 

აინტერესებთ, მათ მოსწონთ სახელმძღვანელო, უყვართ ჯგუფური მუშაობა, თუმცა ისინი იღლებიან 

გაკვეთილზე. პასუხის მესამე ვარიანტი „არ ვიცი“ მოსწავლეებმა აირჩიეს მათი ახსნით, როცა 

მერყეობდნენ პასუხის გაცემისას „კი“-სა და „არა“-ს შორის. ამ ეტაპზე უკვე გამოჩნდა დაბალი 

მოტივაციის ერთ-ერთი მიზეზიც : ყველა მოსწავლე ყველაზე სასურველ სამუშაო ფორმად აცხადებს 

ჯგუფურ სამუშაოს და რეალურად კი ასეთი სამუშაო არცთუ ისე ხშირად გამოიყენება ჩვენს 

გაკვეთილებზე. მეორე მიზეზია ის, რომ მალე იღლებიან გაკვეთილზე. აქედან მივიღეთ დასკვნა : 

გავხადოთ გაკვეთილი უფრო სახალისო, აღმოვფხვრათ მონოტონურობა და ამაში დაგვეხმარება 

ჯგუფური სამუშაოს სხვადასხვა ტიპის მეთოდი, დიდაქტიკური მასალები, სიმღერები, ანიმაციები, 

პროექტების შესრულება და სხვ. ყველაფერი ის, რაც მათთვის არის მიმზიდველი, მისცემს 

დამოუკიდებლობის საშუალებას, გამოამჟღავნებინებს შესაძლებლობების მაქსიმუმს და გახდის 

კრეატიულებს. 
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ანკეტა მშობლებისათვის
(გამოკითხვა ანონიმურია) 

1. ადევნებთ თუ არა თვალს თქვენი შვილების პროგრესს ინგლისურ ენაში?

□ დიახ
□ არა
□ ხანდახან

2. თქვენი აზრით, თქვენს შვილს უყვარს ეს საგანი?

□ დიახ
□ არა
□ არ ვიცი

3. თქვენი შვილი საშინაო დავალების შესრულებას დიდ დროს ანდომებს?

□ დიახ
□ არა
□ არ ვიცი

4. უბიძგებთ თუ არა თქვენს შვილს, ისაუბროს ინგლისურად?

□ დიახ
□ არა
□ ხანდახან

5. ეხმარებით თუ არა თქვენს შვილს საშინაო დავალების მომზადებაში?

□ დიახ
□ არა
□ ხანდახან

6. როგორი განწყობით ემზადება ინგლისური ენის გაკვეთილისათვის თქვენი შვილი?

□ პოზიტიური
□ ნეგატიური
□ არ ემზადება

7. თავისუფალ დროს ინტერესდება თუ არა თქვენი შვილი ინგლისურენოვანი მუსიკით ან
ანიმაციებით? 

□ დიახ
□ არა
□ თავისუფალი დრო არ რჩება

8. მზად ხართ, ითანამშრომლოთ ინგლისური ენის პედაგოგთან საგნის მიმართ მოტივაციის
ამაღლების მიზნით? 

□ დიახ
□ არა
□ არ ვიცი
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მშობლების ანკეტირებას თუ გავაანალიზებთ, დავინახავთ, რომ მათ შვილებს ინგლისური ენის 
გაკვეთილი მოსწონთ და ისინი დადებითად არიან განწყობილი მის მიმართ. მშობლები გამოხატავენ 
მზადყოფნას, ითანამშრომლონ პედაგოგთან, რათა უკეთ იყვნენ ინფორმირებული თავიანთი 
შვილების წარმატებებსა თუ პრობლემებში და დაეხმარონ მათ სწავლის მოტივაციის ამაღლებაში. 
მით უმეტეს, რომ მოსწავლეებს შინაგანად აქვთ საგნის ინტერესი, რაც გამოიხატება მათი 
სურვილით, მოუსმინონ ინგლისურენოვან მუსიკას და უყურონ ფილმებს ან ანიმაციებს უცხოურ 
ენაზე (ანკეტის შაბლონი იხილეთ დანართში). 
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თავი VI 
დასკვნა და პრაქტიკული რჩევები 

მიუხედავად ამისა, მიმაჩნია, რომ საჭიროა კომპლექსური ცვლილებები განხორციელდეს სა-

ხელმძღვანელოებთან მიმართებით საჯარო სკოლებში სწავლება-სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით. უნდა შეგვეძლოს 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევები გამოვუმუშაოთ მოსწავლეებს, რათა გახდნენ 

ისინი კონკურენტუნარიანები მსოფლიო გამოწვევების წინაშე. 

რჩევა: 

1. არ შეგეშინდეთ, თუ მოსწავლეები შეცდომებს დაუშვებენ;

2. დააინტერესეთ იმ ქვეყნის კულტურით, რომელსაც სწავლობს;

3. ხელიდან არ უნდა გაუშვას უცხო ენის სწავლისა და მოსმენის შესაძლებლობა;

4. ურჩიეთ, რომ ილაპარაკოს ამ ენაზე ყოველდღე;

5. მიაწოდეთ სასარგებლო ვებგვერდების სია, რომლებიც დაეხმარება უცხო ენების
შესწავლაში. 

List-english.ru – საგულდაგულოდ შერჩეული სასწავლო მასალა ინგლისური ენის შესასწავლად: ონ-
ლაინ-ლექსიკონი, სკოლები, ფორუმები, რეპეტიტორები, ტესტები, სასკოლო სახელმძღვანე-
ლოები, ვიდეოკურსები, თამაშები, პროგრამები და მრავალი სხვა. ყველაფერი უფასოა. 

Englishtips.org – სახელმძღვანელოებისა და წიგნების ზღვა, შესაძლებელია გადმოწერაც. კარგად 

მუშაობს საძიებო სისტემა. 

Britishcouncil.org – ტესტები, გრამატიკა, თამაშები და მრავალი სხვა. ყველაფერი ინგლისურადაა, 

ამიტომ დამწყებებისთვის რთული იქნება ორიენტირება, თუმცა ცდად ღირს. 

Bbc.co.uk – მრავალფეროვანი მასალა ყოველდღიური, თანამედროვე ენის შესასწავლად. 

Real-english.com – საკმაოდ კარგი საიტი გაკვეთილებით, სტატიებითა და ვიდეოებით. სანამ 

შესწავლას დაიწყებდეთ, მთავარ გვერდზე აირჩიეთ სასურველი ენა. 

Eslpod.com – გვერდი კალიფორნიიდან. მისი მთავარი ამოცანაა ინგლისურის სწავლება, როგორც 

მეორე ენისა. აქვს უზარმაზარი მასალის გადმოწერის შესაძლებლობა. 

Elllo.org – მასწავლებლებისათვის ნამდვილი მიგნებაა. შესაძლებელია გამოთქმების შედარება 

კანადიდან, ინგლისიდან, ავსტრალიიდან და ა.შ. 

მე-7, მე-8, მე-9 კლასელებს დამატებით მასალად წააკითხეთ!  

„საშობაო სიმღერა“ - ჩარლზ დიკენსი 

ტომ სოიერის თავგადასავალი“ – მარკ ტვენი 

„საიდუმლო ბაღი“ – ფრენსის ბერნეტი 

„ხმალი ქვაში“ – ტერენს ენბერი ვაითი 
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„რობინზონ კრუზო“ – დანიელ დეფო 

„პატარა უფლისწული“ – ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი 

„პიტერ პენი“ – ჯეიმს მეთიუ ბარი 

ტომეულები „ნარნიას ქრონიკები“ – კლაივ ლუისი 

„ჯუნგლების წიგნი“ – რადიარდ კიპლინგი 

„ჩარლი და შოკოლადის ქარხანა“ – როალდ დალი 

„განძის კუნძული“ – რობერტ ლუის სტივენსონი 

 „მერი პოპინსი“ – პამელა ლინდონ ტრევერსი 

 „საიდუმლო კუნძული“ – ჟიულ ვერნი 

ჰარი პოტერის წიგნების სერია – ჯოან როულინგი 

 „კაპიტან გრანტის შვილები“ – ჟიულ ვერნი 

"ნუ მოკლავ ჯაფარას" - ჰარპერ ლი 

მე-10–მე-11 კლასელებისთვის კი უმჯობესია წაიკითხონ:  

„თეატრი“ – სომერსეტ მოემი / „Theatre“ Somerset Maugham 

„სამნი ნავში, თუ არ ჩავთვლით ძაღლს“ – ჯერომ კ. ჯერომი / „Three Men in a Boat“Jerome K. Jerome 

რეი ბრედბერის მოთხრობები / The Stories of Ray Bradbury 

„ჯუნგლების წიგნი“ – რადიარდ კიპლინგი / „The Jungle Book“Rudyard Kipling 

მოთხრობები – ო. ჰენრი / „Best Sort Stories“ O. Henry 

„ავტოსტოპით გალაქტიკაში“ – დუგლას ადამსი /„Hitchkicker’s Guideto the Galaxy“Douglas Adams 

„დორიან გრეის პორტრეტი“ – ოსკარ უაილდი / „The Picture of Dorian Gray“ OscarWilde 

„კატის აკვანი“ – კურტ ვონერგუტი / „Cat’s Cradle“Kurt Vonnergut 

„ვისთვის რეკს ზარი“ – ერნესტ ჰემინგუეი / „For Whom the Bell Tolls“ Ernest Hemingway 

„პუარო“ – აგათა კრისტი / „Hercule Poirot“Agatha Christie 

„მიზერი“ – სტივენ კინგი / „Misery“ Stephen King 

„ბასკერვილების ძაღლი“ – ართურ კონან დოილი / „The Hound of the Baskervilles“ Arthur Conan 
Doyle 
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თავი VII 
7.1. კვლევის მეთოდოლოგია 

ა) კვლევის მიგნებები: 

1. შესასწავლი მასალის უინტერესობა
2. ზოგი მასწავლებელი არაკომუნიკაბელურია.

3. ზოგი ქართულად საუბრობს.

შედარებით კარგი მდგომარეობაა საბაზო საფეხურზე, მე-7 და მე-8 კლასებში, რადგან 

მოსწავლეები იყოფიან მცირე ჯგუფებად.  

ბ) რეკომენდაციები: 

1. უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანს გრამატიკული წესებისა და კლასიკური ნაწარმოებების
დაზუთხვა და მათი თარგმნა კი არ უნდა წარმოადგენდეს, არამედ, დღეს მნიშვნელოვანია შე-

სასწავლ ენაზე კომუნიკაცია და შესასწავლი ქვეყნის კულტურის სწორად აღქმა და დაფასება.

2. ტრადიციული გაკვეთილისგან განსხვავებით დღეს მასწავლებელი გაკვეთილზე დომინანტის
როლში კი არ არის, არამედ მოსწავლის დამხმარე პერსონა და საგაკვეთილო პროცესის ფა-

სილიტატორია.

3. მოსმენას და ლაპარაკს უფრო დიდი ყურადღება უნდა ექცეოდეს, ვიდრე კითხვას და წერას;

4. უცხოური ენის გაკვეთილი შესასწავლ ენაზე უნდა მიმდინარეობდეს. მასწავლებელს უნდა
ჰქონდეს იმდენი რესურსი, რომ შეეძლოს გაკვეთილის უცხო ენაზე წარმართვა.

5. შესასწავლი მასალის დაკავშირება ყოველდღიურ ყოფით სიტუაციებთან უნდა მოხდეს, რო-

მელიც სახელმძღვანელოს ავტორის მიერ შედგენილ დიალოგებშია წარმოდგენილი;

6. სასწავლო მასალის შერჩევა მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს;.

7. უმჯობესია, გაკვეთილი დაიწყოს სურათის ან კოლაჟის ჩვენებითა და აუდიო ჩანაწერის/დია-

ლოგის მოსმენით.

8. ამასთანავე ვიზუალური მასალის აკუსტიკურ მასალასთან ისე უნდა დაკავშირდეს, რომ ორივე
ერთად სემანტიკურ ერთობას ქმნიდეს;

9. გაკვეთილის მომდევნო ფაზაში ხდებოდეს მასალის სემანტიზაცია, ანუ ახალი მასალის მნიშვნე-

ლობების ახსნა (ცალკეული პასაჟების განმეორებითი მოსმენით, კითხვა-პასუხით და ა.შ.);  

10.  გაკვეთილის შემდეგ ნაწილში მოსწავლეები სურათისა და ტექსტის მრავალგზის გამეორებით
დიალოგს ზეპირად ისწავლიან;

11. მომდევნო ფაზაში ენის შემსწავლელი თავად დაადგენს მოცემულ სურათთან კავშირში დიალოგს
და როლური თამაშით წარადგენს მას ფორუმში;

12.  ახალ მასალაზე ვარჯიში ყოველ გაკვეთილზე უნდა მიმდინარეობდეს. განსაკუთრებით დამა-

ხასიათებელია ამ მეთოდისათვის ახალ გრამატიკულ სტრუქტურებთან დაკავშირებული
წინადადებების მოდელებზე ვარჯიში;
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13.  გაკვეთილი სასურველია დასრულდეს წერისა და კითხვის უნარ-ჩვევების გაკვეთილში ჩართვით.

დაბოლოს, მასწავლებლებმა ინგლისური ენის გაკვეთილზე მხოლოდ ინგლისურად ილა-

პარაკონ. 

7.2. პროექტის ვადები 

აქტივობა ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვ. მარტ აპრ. მაისი 

პრობლემის იდენტიფიცირება X 

კვლევის სავარაუდო გეგმის 

შემუშავება 

X 

ინტერვიუ ინგლისური ენის 

პედაგოგებთან 

X X X 

მეორეული მონაცემების 

შეგროვება 

X 

მეორეული მონაცემების 

ანალიზი 

X 

ინტერვიუს კითხვების შედგენა X 

ინტერვიუ X X X X X 

მიღებული შედეგების ანალიზი X X 

სავარაუდო ინტერვენციების 

განხილვა 

(სამუშაო შეხვედრები) 

X X 

ინტერვენციების 

განხორციელება (პირვ ეტაპი) 

X X X X 

ინტერვენციების 

განხორციელება (მეორე ეტაპი) 

X X X 

პრეზენტაცია სასკოლო 

საზოგადოებასთან, 

შედეგების გაცნობა 

X 

https://praqtikiskvlevainga.blogspot.com/2017/12/blog-post.html 
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რეფლექსია 
(კვლევის შედეგების გაზიარება) 

მოგეხსენებათ, რომ საკვლევი თემა გახლდათႰინგლისური ენის სწავლების საკითხები (სწავ-

ლებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები). პრობლემის აქტუალურობისა 

და ჩვენი სკოლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კოლეგებში(განსაკუთრებით უცხოური ენების მას-
წავლებლებში) ამ კვლევამ იმთავითვე აღძრა ინტერესი. ბუნებრივია, მათი უმეტესობა საქმის კურსში 

იყო (რადგან ან გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ, რომლებთანაც გასაუბრება შიგადაშიგ გვიწევდა), 
მაგრამ საბოლოო შედეგებისა და ინტერვენციის გავლენის შესახებ ინფორმაცია მათთვის საინტერე-
სო აღმოჩნდა. 

კვლევას ვაწარმოებდით ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები: ლია გოგოხია და 

მაია მენთეშაშვილი. საბაზო საფეხური( VII-VIII-IX) გამოიკვლია ლია გოგოხიამ, საბაზო (X-XI-XII) კი - 

მაია მენთეშაშვილმა.  
2018–2019 სასწავლო წელს განხორციელდა კვლევა, რომელიც გრძელდებოდა 8 თვის გან-

მავლობაში. მოსწავლეთა გამოკითხვა (ანონიმური ანკეტირება) ვაწარმოეთ წერილობითი ფორმით. 

მოსწავლეებისთვის საინტერესო იყო განსხვავებულ აქტივობებში მონაწილეობა, ისტ–ით გამდიდ-

რებული გაკვეთილები, პროექტებზე მუშაობა, კითხვარების შევსება. 

ცალ-ცალკე წარმოვადგინეთ დასკვნა. 

საბაზო საფეხურზე (ლია გოგოხიას დასკვნა)  

საბაზო საფეხურზე უცხოური ენის შესწავლისას მოსწავლეები უცხოურ ენას ფუნქციურად 

იყენებენ კომუნიკაციური მიზნებისა თუ სასწავლო საქმიანობათა განსახორციელებლად; ეუფლებიან 

ენის სწავლის უნარებს. 

1. VII-VIII-IX კლასების სტანდარტი მოსმენა და კითხვა  წერა და ლაპარაკი 
 VII B1.1 A2.3 
 VIII 
 IX B1 

დასკვნები : პირველ რიგში, უნდა გავარკვიოთ, კონკრეტული თემატური ერთეულის ბოლოს, 

რა კომპლექსურ - ფუნქციური დავალებების/საქმიანობის შესრულება უნდა შეძლოს მოსწავლემ. შემ-

დეგ, ეს დავალება უნდა დავშალოთ ცოდნისა და უნარების ცალკეულ კომპონენტებად, რომელთა 

ათვისებაც დასჭირდება მოსწავლეს იმისთვის, რომ ბოლოს შეძლოს კომპლექსური დავალების შეს-

რულება, რომლის დროსაც მოუწევს ფუნქციური გამონათქვამების, ლექსიკური, გრამატიკული, კო-

მუნიკაციური ცოდნისა და უნარების ერთდროულად და ინტერაქტიულად გამოყენება. ლექსიკური 

მასალა თუ გრამატიკული საკითხები თვითმიზნურად არ უნდა ისწავლებოდეს, მათი სწავლება გადა-

ჯაჭვული უნდა იყოს კომუნიკაციურ მიზნებთან. მოსწავლეს ის ლექსიკურ-გრამატიკული უნარები 
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უნდა გამოვუმუშაოთ, რომლებსაც კონკრეტულ კომუნიკაციურ სიტუაციებში გამოიყენებს. მოსწავ-

ლე უნდა იყოს სწავლა-სწავლების პროცესის აქტიური მონაწილე. ამის უზრუნველსაყოფად მოსწავ-

ლე ჩართული უნდა იყოს განმავითარებელ შეფასებაში. სწავლის პროცესის შეფასება მოსწავლეს გა-

მოუმუშავებს დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევებს, დაეხმარება სწავლის სტრატეგიების ათვისე-

ბაში, საშუალებას მისცემს, გაცნობიერებულად შეუწყოს ხელი საკუთარ წინსვლასა და წარმატებას. 

შეფასებაში ჩართვის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მოსწავლის გათვითცნობიერება სწავლის პრო-

ცესებში, რაც მას ხელს შეუწყობს ამ პროცესების გააზრებულად და დამოუკიდებლად მართვაში.  

 

საშუალო საფეხურზე (მაია მენთეშაშვილის დასკვნა)  

საშუალო საფეხურზე უცხოური ენის შესწავლისას მოსწავლეები უცხოურ ენას ფუნქციურად 

იყენებენ კომუნიკაციური მიზნებისა თუ სასწავლო საქმიანობათა განსახორციელებლად; ეუფლებიან 

ენის სწავლის უნარებს. 
 

1. X-XI XII კლასების სტანდარტი მოსმენა და კითხვა წერა და ლაპარაკი 
 მე- 10 B1.1 A2.3 

 მე-11 B1 A2.3 

 მე-12 B1+ A2.3 

 

1. სასურველია, ის მაინც შეიცვალოს, რომ მე-12 კლასში დაემატოს უცხო ენის საათები და 

აბიტურის საათი ფორმალური აღარ იყოს; 

2. მე-11 კლასი არის B1 და მე-12 კლასი B1+, რომელიც თუ ტესტირებას დავაკვირდებით, 

აძლევს ცოდნას მოსწავლეს, რომ ჩააბაროს ეროვნული გამოცდებიც; 

3. სწავლის უნარების გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია მეტაკოგნიციის გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვა, რისთვისაც მასწავლებელმა პერიოდულად სამი ტიპის აქტივობა უნდა ჩაატაროს. ეს 

აქტივობებია: სტრატეგიების მოდელირება: მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ასრულებს 

დავალებას და მისი შესრულებისას „ხმამაღლა ფიქრობს“ იმაზე, თუ როგორ შეასრულოს ეს 

აქტივობა. მაგ., კარგად გავეცნოთ პირობას და დავაკვირდეთ, რას მოითხოვს იგი; აქვს თუ არა 

პირობას თანხმლები მასალა, მაგ., სურათები? ამიტომ, სანამ ტექსტს წავიკითხავთ, სჯობს, რომ ჯერ 

სურათებს გავეცნოთ და ვნახოთ, რა ინფორმაციის შემცველია ეს სურათები? და მისთ. წინმსწრები 

მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ დავალების შესრულებამდე დაფიქრება და მსჯელობა გადასადგმელ 

ნაბიჯებზე. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები გაეცნობიან დავალების პირობას, შევასრულებინებთ 

მეტაკოგნიტური ხასიათის ამგვარ აქტივობას: მათ ჯგუფურად უნდა განსაზღვრონ ის გზა, 

რომლითაც დავალებას შეასრულებენ, სახელდობრ: დეტალურად აღწერონ დავალების შესრულების 

ეტაპები (რას შეასრულებენ, რის შემდეგ და სხვ.), ასევე სტრატეგიები, რომლებსაც გამოიყენებენ 

თითოეულ ეტაპზე. ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ნამუშევრები და იმსჯელონ შერჩეული 

გზებისა თუ სტრატეგიების მიზანშეწონილობაზე. შემდგომი მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ დავალების 

შესრულების შემდეგ დაფიქრება და მსჯელობა გადადგმულ ნაბიჯებზე. მას შემდეგ, რაც მოსწავლეე-
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ბი შეასრულებენ კონკრეტულ დავალებას, მათ უნდა გაიხსენონ და აღწერონ განვლილი გზა: რა გაა-

კეთეს რის შემდეგ? რა ხერხები გამოიყენეს მუშაობისას? რა გაუჭირდათ ან რა გაუადვილდათ? შეს-

რულებული მოქმედებების აღწერის შედეგად მოსწავლეები გააცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ მიზნის 

მისაღწევად არსებობს სხვადასხვა გზა და ხერხი, რომლებზეც დავალების შესრულებამდე უნდა და-

ფიქრდნენ (ოპტიმალური გადაწყვეტილების მისაღებად). მეტაკოგნიტური პაუზა მოსწავლეებს განუ-

ვითარებს სწავლის უნარებს და აუმაღლებს სწავლის ქმედუნარიანობას. ყველა ახალი თემატური ერ-

თეულის სწავლება უნდა იწყებოდეს მოსწავლისთვის ნაცნობი კონტექსტების შეთავაზებით, სახელ-

დობრ, იმგვარი ტექსტების დამუშავებით, რომლებიც მარტივ საკომუნიკაციო სიტუაციას წარმოად-

გენს. სწორედ ამ ტექსტების კონტექსტში უნდა გაეცნოს მოსწავლე იმ ახალ ენობრივ მასალას (ლექ-

სიკურ ერთეულებს, გრამატიკულ ფორმებს თუ მექანიზმებს), რომლებსაც მომდევნო ეტაპზე ცალკე-

ული სავარჯიშოების საშუალებით აითვისებს იმ მიზნით, რომ შემდგომ ზეპირმეტყველებასა და წე-

რით მეტყველებაში გამოიყენოს.. 

კვლევის შედეგები მოკლე პრეზენტაციის სახით წარვადგინეთ პედაგოგებთან. ბუნებრივია, 
აღარ დაგვჭირდა საკითხის აქტუალურობის მტკიცება და პირდაპირ კვლევის შედეგები, ინტერვენ-
ციის პროცესი და საბოლოო დასკვნები წარვადგინეთ, რა თქმა უნდა, ვიზუალიზება საჭიროდ ჩავ-
თვალეთ - კვლევაში წარმოდგენილმა გრაფიკებმა პედაგოგებისთვისაც ადვილად აღსაქმელი გახადა 

გამოკითხვის შედეგები. 
ჩვენთვის საინტერესო იყო უკუკავშირი, უცხო ენის პედაგოგებმა მოგვიწონეს საკვლევად ამ სა-

კითხის არჩევა და საინტერესო იდეებიც მოგვაწოდეს. მათ საჭიროდ სცნეს კომპლექსური ცვლილე-

ბების განხორციელება სახელმძღვანელოებთან მიმართებით სწავლება-სწავლის ხარისხის გაუმჯობე-

სების მიზნით. უცხოური ენების კათედრის გამგემ, მაია ალავერდაშვილმა, განაცხადა, რომ წლიური 

პროგრამისა და სასწავლო თემის აგების პრინციპები წლიური პროგრამა სტანდარტზე დაყრდნობით 

იგეგმება და გვიჩვენებს სტანდარტის მოთხოვნათა რეალიზების გზებს. წლიური პროგრამა სარეკო-

მენდაციო ხასიათისაა. სკოლას შეუძლია გამოიყენოს რეკომენდაციის სახით შეთავაზებული წლიური 

პროგრამა ან თავად დასახოს სტანდარტის მიღწევის გზები. წლიური პროგრამები უნდა დაიგეგმოს 

სასწავლო თემების საშუალებით. 

ამრიგად, უკუკავშირი ჩვენთვის მეტად საინტერესო და ეფექტური გამოდგა. დაგვაფიქრა იმა-

ზე, რომ კიდევ უამრავი აქტივობის მოფიქრება შეიძლება ამ კუთხით; კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა 

იმაში, რომ ამ საკითხზე მუშაობა აუცილებელია, ხოლო მეთოდები და გზები - ამოუწურავი. 

დიდ მადლობას ვუხდით უცხოური ენების მასწავლებლებს, რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავ-

ლობაში თანადგომასა და დახმარებას გვიწევდნენ. 

თბილისი  

2019 წლის აპრილი 






