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Abstrakt 

Diese Arbeit hat sich zur Aufgabe gestellt, sich mit den Wörtern deutscher Sprache, ihren 

Bedeutung und den Möglichkeiten ihrer Vermittlung, sowie ihrer Übung im 

Fremdsprachenunterricht zu beschäftigen. 

Im vorliegenden Schreiben möchte ich deshalb zunächst veranschaulichen, wie Menschen 

Wörter lernen und im Gedächtnis speichern (Kap. 1.3). Dann die Wege aufzeigen, wie der 

Lehrer bei der Wortschatzvermittlung die sprachliche Komponente systematisch einbeziehen 

kann und wie die Lernenden mit Hilfe bestimmter Techniken und verschiedenen Lern Apps. 

(Voki App. und Bring! – Authentische mehrsprachige Einkaufs  App.) befähig werden, fremde 

Wörter selbständig erarbeiten zu können bzw. effektiv zu üben (Kap. 1.4-1.15). Anschließend 

möchte ich auch die Situation des Deutschunterrichts in Georgien vorstellen und dies in einem 

Zusammenhang der Wortschatzarbeit zu analysieren (Kap. 2). Zur Analyse des 

Deutschunterrichts in Georgien wurde eine Aktionsforschung gemacht, die auf einer 

Verknüpfung verschiedener methodischer Schritte basierte (Kap. 3-5). An der Untersuchung 

waren Schülerinnen und Schüler beteiligt, die in der 42. Öffentliche Schule für Physik und 

Mathematik –Tiflis Deutsch als Fremdsprache im sekundären Bereich lernen. Auf der 

Grundlage der erhaltenen Ergebnisse wurden einige Vorschläge zur Wortschatzarbeit im 

Deutschunterricht erarbeitet (Kap. 6). Diese Vorschläge sind als allgemeine Orientierungshilfe 

für Lerner und Lehrer, die Wörter besser lernen, sowie lehren möchten.  

Ich hoffe, dass das vorliegende Konzept des Wortschatzerwerbs einen Beitrag für die weitere 

Entwicklung der Wortschatzarbeit mit digitalen Medien leisten kann.  

 

Schlüsselwörter: Wortschatz, Wortschatzarbeit, Wortschatzvermittlung, Lehrer/Lehrerin, 

Schüler/Schülerin, Fremdsprachenunterricht, digitale Medien, Aktionsforschung, Bring App., 

Voki App. 
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მადლობა 

უპირველეს ყოვლისა, უღრმესი მადლობა მინდა ვუთხრა და უდიდესი 

პატივისცემა გამოვხატო ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პროფესორის, 

ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორის, ქალბატონი ეკატერინე შავერდაშვილის 

მიმართ, რომელმაც ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა, ჩემი, როგორც გერმანული ენის 

დიდაქტიკოსის ჩამოყალიბებაში და რომელმაც ფასადაუდებელი სამსახური გამიწია 

წარმოდგენილ ნაშრომზე მუშაობისას. გამორჩეული მადლობა მას ჩემთვის დახარჯუ-

ლი ენერგიის, დროისა და იმ რჩევებისათვის, რომლებიც მუდამ მეხმარებოდნენ 

სწავლისა და მუშაობის ყველა ეტაპზე. 

დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და 

ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის (გერმანია) პროფესორ-მასწავლებლებს, 

ქალბატონ დარეჯან (ჯანა) კახიანსა და მარინე ჯაფარიძეს, ქალბატონ ნანა ცარციძესა 

და სოფიკო ლობჟანიძეს, ქალბატონ ნინო წულაიასა და ნატალია ინგოროყვას, 

ქალბატონ ქრისტინა კუნს, ქალბატონ ბეატე ლექსსა და რეგინა ვერნერს, რომლებმაც 

არ დაიშურეს ჩემთვის თავიანთი დიდი მეცნიერული ცოდნის გაზიარება. 

განსაკუთრებული მადლიერებით მინდა მოვიხსენიო აგრეთვე იენის, ფრიდრიხ 

შილერის უნივერსიტეტის (გერმანია) მაგისტრი, ქალბატონი რიტა ფონ ეგგელინგი და 

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის (გერმანია) დოქტორი, ბატონი პატრიკ 

გრომესი, რომელთა სალექციო კურსებმა სიღრმისეული ცოდნა მომცა უცხოური ენის 

გაკვეთილზე მულტიმედიური საშუალებების გონივრულად გამოყენებისა და 

გერმანული ენის ფსიქოლინგვისტური საფუძვლების  შესახებ.  

მადლიერებას გამოვხატავ ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირე-

ბული პროფესორების, ქალბატონ თამარ ბრეგვაძისა და ნათია ანდღულაძის მიმართ, 

რომელთა სემინარებზე მიღებული ცოდნა დამეხმარა პრაქტიკული კვლევის 

დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 

ჩემი გულწრფელი მადლობა ქ. თბილისის აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის 

ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლას, რომელმაც მაქსიმალურად შემიწყო ხელი 

და შემიქმნა ყველა პირობა წარმოდგენილი კვლევის ჩასატარებლად. 
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გულთბილი მადლობა მინდა ვუთხრა ქ. თბილისის აკადემიკოს ილია ვეკუას 

სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლის გერმანული ენის მასწავლე-

ბელს, ქალბატონ მაია გოგიაშვილს და მოსწავლეებს, რომლებიც დიდი ინტერესითა 

და ენთუზიაზმით ჩაერთვნენ კვლევის პროცესში. 

და ბოლოს, უდიდესი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს მშობლებს, თამარ (ნანა) 

გელაძესა და ზაქრო დემეტრაშვილს იმ სულიერი და ემოციური თანადგომისთვის, 

რაც მათ წარმოდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების დროს გამიწიეს.  
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