
ინტერნეტ - გვერდებისა და პროგრამის 
AUDACITY  გამოყენება უცხო ენის 

 ეფექტურად შესწავლისათვის 
 

ქეთევან ჟორჟოლიანი 
აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

zketusha@hotmail.com  
ანოტაცია: წარმოდგენილი სტატია ეხება ონლაინ  

გვერდების გამოყენებას, რომლებიც უცხო ენის 
გაკვეთილებს უკეთესს და უფრო საინტერესოს 
გახდის. მასში განხილულია ავსტრიასა და გერმანიაში 
აპრობირებული ინტერნეტ გვერდები, რომლებიც 
დიდი პოპულარობით სარგებლობს მოსწავლეებში. 
აღნიშნული ინტერნეტ გვერდები და პროგრამები 
უცხო ენის გაკვეთილებს უფრო სახლისოს ხდის. 
შესაბამისად, როცა სწავლა სასურველი და 
მიმზიდველია, იზრდება აკადემიური მოსწრება და 
შედეგიც უკეთესია. ვფიქრობ, განხილული 
გვერდებისა და პროგრამების გამოყენება გაზრდის 
უცხო ენის სწავლების ხარისხს და აამაღლებს 
სტუდენტთა მოტივაციას.   

საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტ გვერდი, უცხო 
ენა, მეთოდიკა, პროგრამა 

I  შესავალი 
 
დღეს თითქმის წარმოუდგენელია ცხოვრება 

კომპიუტერისა და ინტერნეტის გარეშე. გვინდა 
თუ არ გვინდა ის ღრმად შემოიჭრა 
თანამედროვებაში  და თითქმის ჩვენი 
ცხოვრების ყველა საფეხური დაიპყრო. დღეს 
უკვე არავისთვის  ახალი  არ არის  კომპიუტერის 
გამოყენება უცხო ენის შესწავლის საქმეში. 
არსებობს მნიშვნელოვნად ბევრი ონლაინ  
გვერდი, რომლებიც გვეხმარება ჩვენი 
მეცადინეობის უკეთესად და საინტერესოდ  
წარმართვაში.  

 
II   ვებ-გვერდების გამოყენება უცხო ენების 

სწავლებაში 
წარმოგიდგენთ რამდენიმე ინტერნეტ 

გვერდს: 
VOKI  (1.1) 
ეს არის პროგრამა, რომლის საშუალებითაც 

შეგვიძლია შევქმნათ: 

 ფიქტიური პიროვნება ონლაინში  
 ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ან 

საკუთარი პიროვნების შესახებ  შევქმნათ 60-
წამიანი ინფორმაცია ზეპირად მაგ. წარდგენა, 
ჰობი, მეგობრები, ოჯახი დ.ა.შ.  

 ეს პროგრამა შეგვიძლია გამოვიყენოთ 
სწავლების დასაწყისში,  A1  საფეხურზე.  

            უშუალოდ პროგრამის შესახებ: 
შევდივართ ინტერნეტ გვერდზე www.voki.com 
და ვქმნით უფასო ანგარიშს. გავდივართ 
რეგისტრაციას. ვავსებთ სარეგისტრაციო 
ფორმულარს. ვასრულებთ ,,Finish”-ზე თაგუნას  
დაწკაპუნებით.  თანხმობის ნიშნად ჩვენს 
ელექტრონულ ფოსტაზე ვღებულობთ  
შეტყობინებას ჩვენი ანგარიშის გააქტიურების 
შესახებ . 

1.  გვერდზე  შევდივართ ჩვენი 
ელ.ფოსტისა  და  პაროლის საშუალებით და 
ვირჩევთ კლავიშს  ,,CREATE „  ამის შემდგომ  
გამოდის მენიუ, სადაც ნაბიჯ-  ნაბიჯ შეგვიძლია 
შევქმნათ ჩვენი ავატარი. 

2.  შემდგომ მენიუში  შგვიძლია    
სურვილის მიხედვით ავკრიბოთ  ტექსტი, ან 
ჩავწეროთ ჩვენივე ხმით რაიმე ტექსტი, 
რისთვისაც  ვიყენებთ მიკროფონს. ან აქვე 
შეგვიძლია კომპიუტერში წინასწარ  ჩაწერილი  
ხმოვანი ტექსტის ატვირთვა. 

3.   შეიძლება  შევქმნათ   ჩვენი ავატარის 
უკანა  ფონი  მაგ : საკუთარი საკლასო ოთახის, 
სამუშაო ოთახის, ან კიდე  სასწავლო 
დაწესებულების  შესახებ.   

4.  ბოლოს ვირჩევთ კლავიშს  ,,Publish” და 
ჩვენს პროექტს ვარქმევთ სახელს.  

5.  დამახსოვრების შემდეგ შეგვიძლია  
გადავაგზავნოთ  ელექტრონულ   



ფოსტაზე, ან იქვე  დავიმახსოვროთ, 
წავშალოთ და დანიშნულებისამებრ 
გამოვიყენოთ.  

  აღნიშნული გვერდი ძალიან კარგია 
როგორც  უკვე ვთქვით  სწავლების  დაწყებით 
საფეხურზე. იგი სწავლას  უფრო ხალიასიანს 
ხდის!  
 Voxopop   (2) 
   ეს გახლავთ აუდიო ფორუმი, რისი 

საშუალებითაც  ენის შემსწავლელებს  
შეუძლიათ თავიანთი ხმოვანი ჩანაწერების 
მოსმენა,  ხმოვანი ტექსტის ჩაწერა   და 
კომენტარის გაკეთება აღნიშნულზე.  

Voxopop პროგრამის საშუალებით ჩვენ 
შეგგვიძლია  გავაკეთოთ:  

 შემაჯამებელი  მეცადინეობა თემის 
გავლის შემდეგ; 

 ზეპირად კითხვარზე პასუხის გაცემა; 
 ტექსტის გაგების შემოწმება;  
 კომენტარი და საკუთარი აზრის 

გამოთქმა; 
 მოკლე მოხსენების დაწერა  მოსწავლის 

სურვილის მიერ  შერჩეულ თემაზე; 
 საკუთრი ნანახის და განცდილის   

გადმოცემა წერილობით; 
 რაიმე დაწყებული თემის  ან 

მოთხრობის დასრულება. 
 
უშუალოდ პროგრამის შესახებ:1. 

შევდივართ ინტერნეტ გვერდზე 
www.voxopop.com  და ვქმნით უფასო ანმგარიშს. 
გავდივართ რეგისტრაციას.  ვავსებთ 
სარეგისტრაციო ორ ფორმულარს   ,,Required 
details“ (erforderliche Informationen) ,,Optional 
details“ (optionale Informationen). ვასრულეთ  
კლავიშით  ,,I agree, sing me up “. თანხმობის 
ნიშნად ჩვენს ელექტრონულ ფოსტაზე 
ვღებულობთ  შეტყობინებას ჩვენი ანგარიშის 
გააქტივების შესახებ . 

2. ვბრუნდებით ინტერნეტ გვერდზე 
www.voxopop.com შევდივართ ჩვენი 
ელექტრონული ფოსტისა  და  პაროლის 
საშუალებით და ვირჩევთ  START A 
TALKGROUP (eine  Gesprächsgruppe). ამის 
შემდგომ  გამოდის  ახალი გვერდი,  სადაც 
შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი სახასიათო  ჯგუფი, 
ანუ დავარქვათ ჯგუფს  სასურველი სახელი, 
ავირჩიოთ ენა, აქვე შეგვიძლია განვსაზღვროთ, 
ვის შეუძლია ნახოს ჩვენი   ჯგუფი და 

ინფორმაციები ჯგუფის შესახებ. თუ ავირჩევთ 
ღია ჯგუფს, მაშინ ინფორმაციას ნახავს, მოუსმენს 
და დააკომენტარებს  ყველა, მაგრამ თუ 
ავირჩევთ ნახევრად ღია ჯგუფს, მაშინ 
კომენტარის გაკეთებას მხოლოდ ის ხალხი 
შეძლებს, ვისაც  ჩვენ პირადად, ანუ როგორც 
მასწავლებელი, დავამატებთ ამ ჯგუფში, ვისი 
კომენტარიც  მჭირდება. არსებობს მესამე  
დახურული ჯგუფის ვარიანტი, სადაც მხოლოდ 
ჩვენს მოსწავლეებს შეუძლიათ ნახონ 
ინფორმაციები, შეასრულონ სხვადასხვა 
დავალებები, რასაც მე ავირჩევ როგორც 
მასწავლებელი და ჯგუფის ხელმძღვანელი. 
ბოლოს ვირჩევთ სახასიათო სურათს მთელი 
ჯგუფისთვის.  

3. შემდგომ უნდა განვსაზღვროთ რისთვის 
შევქმენით ჯგუფი, მაგ:  Spechaufgaben für ein 
Deutschunterricht.  

შემდეგ საფეხურზე უნდა განვსაზღროთ  
გარკვეული  წესები  დავალებებისთვის, მაგ . 
საუბრის ხანგძლივობა (დრო) და მსმენელთა 
რაოდენობა. ბოლოს შევინახავთ ჩვენს 
მონაცემებს კლავიშით ,,Create my Talkgroup“ 

4. დავალების შერჩევა და მოსწავლეთა 
ჩართვა  მუშაობაში.  ავირჩევთ   ,,Record a new 
discussion”  ( eine  neue Diskussion aufnehmen 
)დავარქვათ სახელი,  ჩავწეროთ ძირითადი 
სიტყვები, დავურთოთ სასურველი ინტერნეტ 
გვერდი   

5. მოსწავლეთა მოწვევა ჯგუფში 
,ვბრუნდებით საწყის გვერდზე, ვააქტიურებთ 
,,Intivite others to join”. ვწერთ  მოსწავლეების 
ელ.ფოსტის  მისამართებს. თითეული 
მისამართი უნდა ჩაიწეროს ახალ ხაზზე.  

  Voxopop-ის საშუალებით შეგვიძლია 
მოვძებნოთ სხვა ჯგუფები  სასურველი 
თემატიკით და გამოვიწეროთ. 
 VOICETHREAD (3) 
ეს პროგრამა თითქმის ისეთივეა, როგორც 

Voxopop, სადაც ენის შემსწავლებლებს 
შეუძლიათ ჩაწერონ თავიანთი გაბმული 
მეტყველება, მოუსმინონ და კომენტარი 
გააკეთონ მოსმენილზე. ვოქსოპოისაგან ის იმით 
განსხვავდება, რომ შეიძლება  აქ დავამატოთ 
სურათის აღწერა. 

როგორი ტიპის დავალება შეიძლება 
შევასრულოთ ამ პროგრამით? 

 მოკლე მოხსენება არჩეული თემასთან 
დაკავშირებით; 



 პროექტის პრეზენტაცია დართული 
სურათებით; 

 სურათის ზეპირი აღწერა; 
 სურათზე რაიმე ისტორიის ან 

მოთხრობის შედგენა.  
 უშუალოდ პროგრამის შესახებ:1.  

შევდივართ ინტერნეტ გვერდზე 
www.voicethread.com და ვქმნით უფასო 
ანგარიშს. გავდივართ რეგისტრაციას. 
თანხმობის ნიშნად ჩვენს ელექტრონულ 
ფოსტაზე ვღებულობთ  შეტყობინებას ჩვენი 
ანგარიშის გააქტივების შესახებ. 

გააქტიურების შემდეგ ვბრუნდებით 
აღნიშნულ გვერდზე და ვაწკაპუნებთ თაგუნას 
,,Create” ( erstellen). აქ გვაქვს სამი საფეხური: 

ა.    Upload: აქ ჩვენ შეგიძლია ავტვირთოთ 
სასურველი ფაილი; 

ბ. Commenat: აქ შეგვიძლია ჩვენს მიერ 
ატვირთულ ფაილზე გავაკეთოთ კომენტარი 
შეიძლება დავიმსხსოვროთ ან წავშალოთ ან 
ხელახლა ჩავწეროთ; 

გ. Share: აქ შეგვიძლია გავუზიაროთ ჩვენს 
მიერ შექმნილი voicethread ჩვენს მოსწავლეებს 
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ამ 
ფუნქციის შესრულების საშუალებას გვაძლევს 
ფანჯარა ,, get a link”  (einen Link bekommen) 
შემდგომ ვაწკაპუნებთ ,,copy the link” (Link 
kopieren). ამის შემდეგმ უკვე საშუალება 
გვეძლევა გადავაგზვანოთ ელ.ფოსტის 
საშუალებით. 

ამ პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია 
ერთდროულად რამდენიმე სურათის ატვირთვა, 
კომენტირება და შესაძლებელია თითეულ 
სურათზე დიალოგის შედგენაც მოვთხოვოთ 
მოსწავლეებს. 
 VOCARO (4) 
www.vocaro.com წარმოადგენს ინტერნეტ 

გვერდს, სადაც ყველაზე მარტივად და 
უსწრაფესად ჩავწეროთ საკუთარი ხმა და mp3. 
ფაილის საშუალებით იგი ჩამოვტვირთოთ  
კომპიუტერში და შემდგომ დავურთოთ 
სასურველ დავალებას. 

 რა შეიძლება გავაკეთოთ VOCARO 
საშუალებით 

 ჩავწეროთ დავალებების სხვადასხვა 
კომბინაციები;  

 ჩავწეროთ უბრალოდ დიალოგები; 
 ჩავწეროთ ლექსები ( სასურველია 

საკუთარი ტექსტები) გახმოვანებით. 

უშუალოდ პროგრამაში მუშაობის შესახებ: 
1. შევდივართ www.vocaro.com და ჩამწერ 

ღილაკზე ,,Record-Button” (Aufnahmeknopf) 
დაწკაპუნების შემდგომ იწყება ჩაწერა. ჩაწერის 
დასრულებისთვის დავაჭიროთ ,, Stopp”  

2. ამის შემდგომ გამოჩნდეაბა ორი 
შესაძლებლობა : 1.Retry  (Neuer Versuch) 2. 
,,Listen “( Anhören ).  Listen საშუალებით 
შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენის  მიერ ჩაწერილი 
ხმოვანი ტექსტი. იმ შემთხვევაში თუ კი არ 
მოგვეწონება, პროგრამა გვაძლევს 
შესაძლებლობას ,,Retry “ ( noch einmal anhören 
) საშუალებით ვცადოთ მეორედ. 

3. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩანაწერი 
მოგვწონს, შეგვიძლია შევინახოთ ღილაკით ,, 
Click hear to save” ამის შემდგომ მასწავლებელს 
საშუალება ეძლევა მის მიერ მომზადებული 
ფაილი ჩამოტვირთოს კომპიუტერში, დაურთოს 
რომელიმე ფაილს და სურვილისამებრ 
გადააგზავნოს მოსწავლეებთან 

4. Youtube-დან ვიდეო მასალების 
ჩამოტვირთვა 

 1. შევდივართ Firefox  ბრაუზერში, გავხსნით 
Youtube გვერდს  შემდგომ  ვაწკაპუნებთ 
,,Downlaod helper simbol’’ და ველოდებით 
ვიდეოს ხარისხის ვარიანტებს. 

2. შემდგომ ვაწკაპუნებთ დამატებით 
კლავიშს და ვღებულობთ საშუალებას  
კომპიუტერში სასურველ ადგილზე შევინახოთ 
აღნიშნული ვიდეო. 
 AUDACITY (5) 
         ამ პროგრამის  საშუალებით 

შესაძლებელია ჩავწეროთ და დავამუშაოთ 
აუდიო ფაილები.  პროგრამა მუშაობს  Window, 
Linux და Mac-ში.  

რისთვის შემიძლია გამოვიყენო ეს 
პროგრამა ? 

 მეცადინეობისთვის შევარჩიოთ და 
შევამოკლოთ სასურველი  ტექსტები მოსმენის 
ასპექტისათვის;  

 გამოვიყენოთ ეფექტების დასადებად;  
 დავუკავშიროთ ერთმანეთს 

რამოდენიმე სხვადასხვა მოსასმენი ტექსტები  
( მაგ: პრეზენტაცისათვის ); 
 მისი საშუალებით აგრეთვე შეგვიძლია  

გავაკეთოთ რადიო გადაცემა უცხო ენის 
გაკვეთილისთვის  

პროგრამის ჩამოტვირთვა : 



1. შევდივართ გვერდზე 
http://audacity.soucerforge.net/download/ 

აქვე წარმოვადგენთ   ლინკს, სადაც 
დეტალურად არის განხილული ამ პროგრამის  
მუშაობა:http://www.audacity-
forum.de/download/Audacity_deutsch_komplett.zi
p 

როგორ უნდა დავამუშაოთ  აუდიო 
ფაილები: 

 ვიდრე AUDACITY-ში დავიწყებთ 
მუშაობას, წინასწარ უნდა გვქონდეს 
გამზადებული აუდიო მასალა  ვორდში; 

 შევდივართ მენიუში, ვირჩევთ ფაილს 
(ზუსტად ისეთივე პრინციპით, როგორც ვორდის 
პროგრამაში); 

 როგორც კი ამოვარჩევთ ფაილს, 
გაჩნდება ფანჯარა Importfenster და დაიწყება 
ფაილის ჩატვირთვა.  

  როცა ეს  ფანჯარა გაქრება ფაილის  
ჩატვირთვა დამთავრებულია. შემდეგ 
შეგვიძლია  დავამუშაოთ ფაილი AUDACITY-ში. 

რა შეიძლება გავაკეთოთ აღნიშნული 
პროგამის საშუალებით:  

 ამოჭრა;  
 ფაილის ექსპორტირებ - გამზადებულ 

ფაილს ვინახავ ,,Datai”  და შემდეგ ,,Exportieren” 
 იხსნება ფანჯარა ,,Other uncompressed 

files” და აქ შევინახავთ ჩვენს დამუშავებულ 
ფაილს .  

 AUDACITY-ში  შესაძლებელია  საკუთარი 
ხმის ჩაწერა, ტექსტების შექმნა  სასურველ  
თემატიკაზე.  ამისათვის საჭიროა გამოვყენოთ 
მიკროფონი. 

ვატარებთ შემდეგ ოპერაციებს : 
 შევდივართ პროგრამაში;  
 ვაჭერთ ჩაწერის ღილაკს; 
  ვსაუბრობთ; 
  ვაჩერებთ ( stopp) ღილაკით . 
 ეს პროგრამა ძალიან კარგია მსმენელთა 

დაინტერესებისთვის.  იგი აძლიერებს 
თვითდაჯერების უნარს. მოსწავლეს თავისი 
ინტერესის მიხედვით შეუძლია  შეარჩიოს თემა,  
მას თავად შეუძლია  აკონტროლოს  მისი 

საუბარი, რა მონაკვეთი მოსწონს,  ამოჭრას ის 
რაც არ მოსწონს, მრავალჯერ მოსინჯოს  
საუბრის ჩაწერა, ვიდრე სასურველ ჩანაწერს არ 
მიიღებს და .ა.შ. და ბოლოს ჩანაწერი შეუძლია 
გამოაქვეყნოს, ან გამოიყენოს რაიმე 
პროექტისათვის. ასევე არსებობს  არა ნაკლები 
საინტერესო ინტერნეტ გვერდები , რომლებიც 
დაგვეხმარება ასევე გაკვეთილის ხარისხიანად  
მომზადებაში :  http://bit.do (6)  (Keine ultra-
langenLinks mehr )www.pixabay.com (creative 
commons), www.nicertube.com  (youtube 
distraktoren vermeiden ) www.cueprompter.com  
(Lese-und Spechkompetenz in role-play Modus 
üben) 

III  დასკვნა 
 ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამები 

საშუალებას იძლევა გავახალისოთ სასწავლო 
პროცესი. გავხადოთ უცხო ენის შესწავლა 
საინტერესო და მიმზიდველი  თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენებით.   
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