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 აბსტრაქტი  

     სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს ტრადიციული კვლევის ანგარიშს, რომელიც 

ეხება ეთნიკურ უმცირესობებში ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების 

პროცესში  გრამატიკის როლის გარკვევას. კერძოდ, კვლევა მოიცავს ქვემოდ 

ჩამოთვლილ რამდენიმე პრობლემური საკითხს: რას და როგორ ასწავლიან, 

ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლები; გრამატიკული ნაწილის 

სწავლებაში რა პრობლემებია; რა კონკრეტული მიზეზები განაპირობებს, 

სახელმწიფო  ენის სათანადო დონეზე დაუფლების სირთულეებს. გარდა ამისა, 

ნაშრომში  განხილულუა, არაქართულ სკოლებში, ქართულის, როგორც მეორე ენის 

სწავლების მეთოდების  და სასწავლო სახელმძღვანელოების შესაბამისობა, 

სახელმწიფოში მოქმედ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებით ქართულის, 

როგორც მეორე ენის, სწავლების სტანტარტთან.  

დაკვირვების მიზნით, ვიყავი მარნეულის რაიონის სოფელ კასუმლოში.  გამოვკითხე 

6 ქართული ენის მასწავლებელი და საბაზო საშუალო საფეხურის 25 მოსწავლე. 

მასწავლებლებთან მქონდა ინტერვიუ, მოსწავლეებთან ღია კითხვარები, რომლებიც 

ითვალისწინებდა ენობრივი კომპეტენციის გარკვევას და მათ მიერ პრობლემების 

დასახელებას, პრობლემების გამომწვევი მიზეზების დასახელებას და მოგვარების 

გზების ძიებას. ასევე მქონდა ინტერვიუ  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 6 

არაქართველ სტუდენტთან და ამავე უნივერსიტეტის ქართული ენის სახელოსნოს 

ხელმძღვანელთან, ქალბატონ- თინათინ კიღურაძესთან. 

აღნიშნული ნაშრომის ძირითად საკვლევ საკითხს წარმოადგენს, კომპაქტურად 

დასახლებულ, ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლებში, ქართულის, როგორც მეორე ენის 

სწავლა/სწავლების პროცესში რთულად აღსაქმელი გრამატიკიული საკითხების 

გამოკვეთა და  მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენა. კვლევის შედეგად, შევიმუშავე 

რამდენიმე ეფექტური რეკომენდაცია, რომელსაც წარმოგიდგენთ ნაშრომში. 
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Abstract 

    Master's Thesis is a report of a traditional research, that is related to identifying the 

grammar role in the process of teaching Georgian as a second language in Ethnic minorities. 

Namely, the research concludes several troublesome issues listed below: what and where 

teachers of Georgian as a second language teach; what kind of problems we meet in the 

Grammar learning process; what are the specific reasons that make difficult learn state 

language at appropriate level. Besides, the work deals with the compliance of the methods of 

teaching Georgian as a second language in non-Georgian schools, the standard to teach 

Georgian as a second language according to the national curriculum acting in the state.      

In order to monitor I visited village Kasumlo in Marneuli. I questioned 6 Georgian language 

teachers and 25 pupils of the basic secondary level. I had an interview with the teachers and 

the open questionnaires with the pupils. It was aimed to understand the language 

competence and to name the problems by them, to name the specific reasons causing these 

problems and to find out the ways to solve them. I also had an interview with 6 non-

Georgian students at Ilia State University and with Tinatin Kighuradze, Head of the Georgian 

Language Workshop.    

The basic study issue of the mentioned work is to highlight the grammar issues that are 

difficult to understand in the process of learning/teaching Georgian as a second language at 

non-Georgian schools in compactly populated regions and to identify the causal reasons. As a 

result of the research, I have worked out several effective recommendations that I present in 

the work.  

 

 

 

  


