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ანოტაცია – ნაშრომში წარმოდგენილია 

ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო საშუალებათა გამოყენების 
სპეციფიკა რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების 
პროცესში. ხაზგასმულია, რომ სპეციფიკას განსაზღვრავს ის, 
რომ სწავლების შინაარსის მთავარ კომპონენტს  
სამეტყველო ქმედებათა პრაქტიკული დაუფლება 
წარმოადგენს.  

საკვანძო სიტყვები – უცხო ენის სწავლება, ისტ 
აუდირების, კითხვის, საუბრის, წერის სწავლების 
პროცესში.  

 
 I.შესავალი 

 
საზოგადოების განვითარების თანამედროვე 

ეტაპზე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები აქტიურად გამოიყენება უცხო ენების, 
მათ შორის, რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების 
პროცესში. სწავლების ტრადიციულ საშუალებებთან 
შედარებით, მათ გააჩნიათ მთელი რიგი 
უპირატესობებისა, კერძოდ, აღნიშნული 
ტექნოლოგიების გამოყენება: ხელს უწყობს 
სწავლების ინდივიდუალიზაციას, უფრო მოქნილს 
ხდის სწავლების პროცესის მართვას, უზრუნველყოფს 
ენის შემსწავლელთა აქტივიზაციას, იძლევა 
სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ორგანიზების 
საშუალებას მათ უნარ–ჩვევათა ჩამოყალიბების 
მხრივ, აგრეთვე ყველა სხვა საშუალებაზე უკეთ 

იძლევა თვალსაჩინოების პრინციპის რეალიზების 
საშუალებას.  

II.ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, 
რომლებიც გამოიყენება უცხო ენის სწავლების 

პროცესში 
 

უცხო ენის სწავლების პროცესში გამოიყენება 
შემდეგი ძირითადი ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები:  

 მულტიმედიური პრეზენტაციები 
 ელექტრონული სახელმძღვანელოებები  
 ინტერაქტიური სახელმძღვანელოები – 

ტრენაჟორები, ტესტები, სავარჯიშო დავალებები და 
ა.შ. 

 მულტიმედიური სასწავლო მასალები 
(სასწავლო CD) 

 ინტერნეტსაშუალებები (მონაცემთა 
ელექტრონული ბაზები, საცნობარო წყაროები, 
ლექსიკონები, ელექტრონული ბიბლიოთეკები, 
ელექტრონული პერიოდული გამოცემები და სხვ.). 

უშუალო ურთიერთობის გარემო, რომელიც 
მიიღწევა ელექტრონული კომუნიკაციის ისეთი 
საშუალებების ბაზაზე, როგორიცაა ელექტრონული 
ფოსტა, ფორუმები, ჩატ–კომუნიკაცია, შეიძლება უცხო 
ენის პედაგოგის მიერ გამოყენებულ იქნას სწავლების 
პროცესში მოტივაციის ამაღლების, უშუალო 
კომუნიკაციისას (სხვადასხვა კომუნიკაციურ 
სიტუაციებში) ენობრივი ქცევის სწორი უნარ–ჩვევების 
ჩამოყალიბების, დახვეწის, შემოწმების მიზნით. 



სწავლების კონკრეტული მიზნისა და შინაარსის 
მიხედვით ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენება შესაძლებელია 
როგორც სინქრონულ, ასევე ასინქრონულ რეჟიმში, 
შესაბამისად, ისეთი ფორმატების გამოყენებით, 
როგორიცაა: ტექსტური (ელექტრონული ფოსტა, 
ფორუმი, ჩატი) ან აუდიო/ვიდეო (სკაიპი, 
ვიდეოკონფერენციები, ვიდეო ან აუდიოფაილები და 
სხვ.) ფორმატებით [1], [2]. 

არაერთგვაროვანია სპეციალისტებს შორის 
დამოკიდებულება სწავლების პროცესში სოციალური 
ქსელის ჩართვის თაობაზე. თუმცა, უნდა აღინიშნოს 
სოციალური ქსელის (მაგალითად Facebook, 
რომელიც განსაკუთრებით პოპულარულია ამჟამად 
საქართველოს ინტერნეტ–მომხმარებლებს შორის) 
გამოყენების დადებითი მხარეები. კერძოდ, 
სასწავლო ურთიერთობის ორგანიზების მხრივ 
სოციალური ქსელის უპირატესობებს შორის 
თვალსაჩინოა შემდეგი: 

1) თანამედროვე ახალგაზრდობა ამჟამად დიდ 
დროს ატარებს სოციალურ ქსელში; 
ინფორმაციის მიღება სოციალური ქსელის 
მეშვეობით მათთვის ჩვეულებრივი, ბუნებრივი 
სიტუაციაა; 

2) სტუდენტებს შეუძლიათ რეალურ დროში 
ურთიერთობა არა მარტო მასწავლებელთან, 
არამედ ერთმანეთთან, რითაც ერთგვარი 
მინი–ერთობა, საერთო ინტერესების მქონეთა 
ჯგუფი წარმოიქმნება; 

3) მასწავლებელს აქვს სტუდენტებთან 
კომუნიკაციის მოხერხებული საშუალება, მას 
შეუძლია მიაწოდოს მათ დამატებითი 
ინფორმაცია, იგი შექმნილი მინი–ერთობის 
წევრი ხდება; აქვს ურთიერთობის საშუალება 
იმ სტუდენტებთან, რომლებთანაც ამა თუ იმ 
მიზეზის გამო ვერ ხერხდება რეალური 
კონტაქტი [3]. 
 

III. ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიათა 
გამოყენების სპეციფიკა სხვადასხვა სამეტყველო 

უნარ–ჩვევების განვითარების პროცესში 
 

უცხო ენის სწავლების სპეციფიკა 
განსაზღვრავს  გარკვეულ პრიორიტეტებს და 
თავისებურებებს საინფორმაციო–კომუნიკაციურ 
ტექნოლოგიათა გამოყენებისას უცხო ენის სწავლების 

პროცესში. სპეციფიკა კი იმაში მდგომარეობს, რომ 
უცხო ენის სწავლების შინაარსის მთავარ კომპონენტს 
წარმოადგენს არა მეცნიერების საფუძვლები, არა 
თეორია, არამედ სამეტყველო მოღვაწეობა, ქმედება 
– საუბარი, აუდირება, კითხვა, წერა. ქმედების 
ფსიქოლოგიური თეორიის თანახმად, ნებისმიერი 
ქმედების, მოღვაწეობის სწავლება ამ ქმედების 
განხორციელების პროცესში ხდება. აქედან 
გამომდინარე, უცხო ენის სწავლებისას აუცილებელია 
სხვადასხვა სახის სამეტყველო მოღვაწეობის 
პრაქტიკული დაუფლება, ვარჯიში. შესაბამისად, უცხო 
(მათ შორის, რუსული) ენის სწავლების პროცესში 
განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმ ინფორმაციულ 
და საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებაზე, 
რომლებიც ენის შემსწავლელს „ცოცხალი“ 
კომუნიკაციის საშუალებას აძლევენ, – როდესაც 
მოსწავლე დიალოგში შედის (ზეპირი ან 
წერილობითი ფორმით) რეალურ პარტნიორთან – 
ენის მატარებელთან. ელექტრონული კომუნიკაციის 
გამოყენება ხელს უწყონს სწავლების ერთ–ერთი 
ძირითადი ამოცანის თუნდაც ნაწილობრივ გადაჭრას 
– ბუნებრივი ენობრივი გარემოს შექმნას.   

 განვიხილოთ ისტ–ის გამოყენების 
შესაძლებლობები უცხო ენაზე სხვადასხვა 
სამეტყველო ქმედებათა განხორციელების უნარ–
ჩვევების ჩამოყალიბების პროცეში. ამ 
თვალსაზრისით განსხვავებული პოტენციალი და 
გარკვეული შეზღუდვები გააჩნია ისტ–ის გამოყენებას 
რეცეპტიული და პროდუქტიული სამეტყველო 
ქმედებათა განვითარებისთვის. 

აუდირების სწავლების პროცესში სხვადასხვა 
ეტაპზე პრიორიტეტი ენიჭება ისეთ სავარჯიშოებს, 
როგორიცაა: წარმოთქმული ფრაზების გამეორება, 
სიტყვებისა და ფრაზების დამახსოვრება, 
პროგნოზირების განვითარება და თვით 
აუდიოტექსტზე მუშაობა. მუშაობის პირველ ეტაპზე 
საჭიროა დიდი რაოდენობით აუდიოტექსტების 
შექმნა, რომლებშიც გათვალისწინებული იქნება 
სათანადო პაუზაცია გამეორებისათვის, ტიტრები და 
მათი დამალვის შესაძლებლობა. ასეთი 
აუდიოტექსტების გამოყენება აკუსტიკურ და 
არტიკულაციურ მიდგომათა კომბინირების კარგ 
საშუალებას იძლევა. მათი მეშვეობით შესაძლებელი 
არა მარტო არტიკულაციის ილუსტრირება, არამედ 
შეგვიძლია ვავარჯიშოთ კიდეც ენის შემსწავლელი 
სწორი, გამართული წარმოთქმის მისაღწევად. 



გამოვიყენება აუდიოფაილები, რომლებიც შეიცავენ 
„ენის გასატეხებს“, ფონეტიკური დატვირთვის მქონე, 
სპეციალურად შერჩეულ სიმღერებსა და ლექსებს. 
ეფექტურია პარალელურად ისეთი პრეზენტაციების, 
Flаsh–ანიმაციის გამოყენება, რომლებიც ახდენენ ამ 
მოსასმენი მასალის შინაარსის ილუსტრაციას.  

შემდეგ ეტაპზე, როდესაც საბაზისო სამუშაო 
ჩატარებულია და ყურადღება გამახვილებულია 
სამეტყველო მექანიზმების ჩამოყალიბებაზე, 
მიზანშეწონილია სხვადასხვა აუდიო/ 
ვიდეოფრაგმენტების გამოყენება, რომელთაც თან 
ახლავს სავარჯიშოები. აუდირების უფრო მაღალ 
ეტაპზე ეფექტურია მრავალრიცხოვანი 
აუდიოტექსტებისა და ვიდეოფრაგმენტების 
გამოყენება, სხვადასხვა ტიპის ტესტების 
შესრულებით, როგორიცაა, მაგალითად: 
შესაბამისობის დადგენა, სწორი ვარიანტის არჩევა, 
თანმიმდევრობის განსაზღვრა, გამოტოვებული 
სიტყვების, შესიტყვებების ან ფრაზების შევსება. 

 უცხო ენაზე კითხვის სწავლების პროცესი 
მოიცავს კითხვის ტექნიკის უნარ–ჩვევების 
გამომუშავებას, ტექსტზე მუშაობას, რაც სპეციალური 
სავარჯიშოების შესრულებით მიიღწევა. აქ 
მოსახერხებელია Power Point პრეზენტაციების 
გამოყენება ორთოგრაფიისა და გრაფიკის წესების 
ილუსტრაციისათვის, აგრეთვე Flash–ანიმაციის 
გამოყენება აუდიოფრაგმენტების ჩართვით, 
რომლებიც სტუდენტებს სწორი კითხვის ნიმუშებს 
წარმოუდგენენ. კონტროლის ეტაპზე შესაძლებელია 
სხვადასხვა ტიპის ტესტების გამოყენება, როგორიცაა: 
კლასიფიკაცია, შესაბამისობის დადგენა, სწორი 
ვარიანტის არჩევა, გამოტოვებული ადგილების 
შევსება შევსება და სხვ.  

საუბრის სწავლების პროცესში დიდი 
მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციის სიტუაციათა 
კონსტრუირებას, რომლებიც ახდენენ სამეტყველო 
ქმედებათა სტიმულირებას. ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას, როგორც საუბრის უნარ–
ჩვევების ჩამოყალიბების, წყვილებში და მცირე 
ჯგუფებში ურთიერთობის, მათ შორის ეფექტური 
როლური თამაშების ორგანიზების საშუალებები. 
ვიყენებთ: მონოლოგური და დიალოგური 
გამოთქმების ნიმუშებს, ვიდეო–, აუდიჩანაწერებს და 
ბეჭდურ ტექსტებს, Power Point –პრეზენტაციებს, 
აგრეთვე ტესტებს, რომელთა მეშვეობით ხდება 

სამეტყველო ერთეულის სტრუქტურისა 
(თანმიმდევრობის განსაზღვრა) და მისი 
შემადგენელი ლექსიკური ერთეულების ათვისება.   

წერის სწავლება მოიცავს წერის ტექნიკისა 
(გრაფიკისა და ორთოგრაფიის) და საკუთრივ 
წერითი მეტყველების უნარ–ჩვევების გამომუშავებას. 
ამ პროცესში შესაძლებელია მრავალფეროვანი 
საშუალებების გამოყენება, კერძოდ, ძალიან 
ეფექტურად გამოიყენება პრეზენტაციები (მათ შორის, 
წერითი მეტყველების ნიმუშების ჩვენებით), 
ინტერაქტიური Flash-ანიმაციები, სხვადასხვა ტიპის 
ტესტები (შესაბამისი ენობრივი ერთეულების ჩასმა, 
შესაბამისობის დადგენა, ერთეულების 
კლასიფიკაცია, ტექსტის აღდგენა და სხვ.).  

 
III დასკვნა 

 
პრაქტიკა აჩვენებს, რომ, მართალია, 

საინფორმაციო–კომუნიკაციურ ტექნოლოგიათა 
გამოყენება უცხო ენის სწავლების პროცესში უმეტეს 
შემთხვევაში მიმართულია ცალკეული უნარების 
ფორმირებასა და განვითარებისაკენ, ეფექტი, 
რომელიც მათი გამოყენებით მიიღწევა, ყოველთვის 
მრავალმხრივია. ცხადია, კომუნიკაციური 
ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგის ხარისხი 
ბევრად არის დამოკიდებული მასწავლებლის მიერ 
მათი ტიპის სწორად შერჩევასა შესაბამის 
მომზადებაზე. ახალი ტექნოლოგიები მოიცავენ არა 
მარტო თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებს, 
არამედ სწავლების ახალ მეთოდებს. ინოვაციური 
მეთოდიკა ნიშნავს სასწავლო–შემეცნებითი 
საქმიანობის ორგანიზების ახალ სტილს. იგი 
გულისხმობს ცოდნის მიწოდებისა და ათვისების, 
დაუფლების ახალ გზებს. სიახლეთა დანერგვის 
მიზანი შემეცნების პროცესის გააქტიურებაში, მის 
ინტენსიფიკაციაში მდგომარეობს. ინოვაციური 
სწავლების მთავარ კომპონენტს სწავლების პროცესში 
სტუდენტთა აქტიური ჩართვა, მუშაობის ჯგუფური, 
ერთობლივი ფორმების გამოყენება, აზრთა 
ურთიერთგაცვლა, ცოცხალი კომუნიკაციის 
სტიმულირება წარმოადგენს. სწორედ სტუდენტებისა 
და მასწავლებლის და სტუდენტთა ერთმანეთთან 
აქტიურ ურთიერთქმედებაში მდგომარეობს 
სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული და 
ეფექტური თანამედროვე მოდელის – ინტერაქტიური 
სწავლების არსი.  
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