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დისერტაციის ძირითადი შინაარსი 

 

ინგლისური ენა, როგორც მსოფლიო ,,ლინგვა ფრანკა’’, მნიშვნელოვან 

ფენომენს წარმოადგენს. უცხო ენებთან დაკავშირებული ყველა ახალი 

ინიციატივა სწორედ ინგლისურთან არის ასოცირებული. ალბათ, ეს 

გამოწვეულია ინგლისური ენის მიმართ საკმაოდ გაზრდილი ინტერესით 

როგორც საქართველოს მასშტაბით, ისე საერთაშორისო დონეზე.  

როგორც ყველა ენას, ინგლისურსაც თავისი გრამატიკა გააჩნია, რის 

გარეშეც ენის არსებობა, ფაქტობრივად, შეუძლებელია. ინგლისურ ენაზე 

კომუნიკაციის დასამყარებლად აუცილებლად უნდა ვფლობდეთ, პირველ 

რიგში, ენას, რა თქმა უნდა, მის გრამატიკასაც. გრამატიკული თავისებურებების 

გასაცნობიერებლად კი უნდა გვესმოდეს რას ნიშნავს ცნება ,,გრამატიკა.’’ იგი 

(ბერძნ. grammatike) თავდაპირველად ნიშნავდა ,,კითხვისა და წერის 

ხელოვნებას’’ და, ამდენად, იგი განათლების ერთ-ერთი მაჩვენებელი იყო. 

გრამატიკა ისწავლებოდა როგორც ცალკე საგანი.  XX საუკუნის ბოლოს კი 

,,გრამატიკა’’ ახალ-ახალი მნიშვნელობით გამოიყენება: თეორიული, 

აღწერილობითი, ნორმატულ-აღწერილობითი, სასწავლო, დიდაქტიკური. 

გრამატიკის როლი უცხოური ენების სწავლებაში იცვლებოდა სხვადასხვა 

ფაქტორის ზეგავლენით: ლინგვისტიკის თეორიის ევოლუციის შესაბამისად, 

უცხოური ენების სწავლების პრაქტიკული შედეგების გათვალისწინებითა და 

განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ზეგავლენით. იყო მცდელობა 

გრამატიკის სწავლების როლის შემცირების ან სრული იგნორირებისა, რაც 

დღესაც შეიმჩნევა როგორც ქართულ, ისე უცხოენოვან სახელმძღვანელოებში, 

სადაც გრამატიკული ასპექტების ახსნას ძალზე მცირე დრო ეთმობა და რაც 
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გარკვეული სირთულეების წინაშე აყენებს უცხო ენის შესწავლისას ქართველ 

მოსწავლეებს.  

 ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენ წინაშე გამოიკვეთა 

შემდეგი საკვლევი პრობლემა: ზოგადად, უცხო ენის გრამატიკის და, კერძოდ, 

გვარის კატეგორიის შესწავლა/სწავლება მეტად რთული პროცესია, ვინაიდან 

უცხოური და მშობლიური ენების გრამატიკულ სისტემებს შორის არსებული 

განსხვავება მეტად დიდ სიძნელეებს უქმნის ინგლისური ენის ქართველ 

შემსწავლელებს. პირადმა გამოცდილებამ და ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებში სასწავლო პროცესზე დაკვირვებამ განაპირობა ის, რომ საკვლევ 

თემად ავირჩიეთ გვარის სწავლების პრობლემატიკა საბაზო საფეხურზე (IX 

კლასში), ანუ იმ ეტაპზე, როდესაც პირველად იწყება გვარის კატეგორიის 

შესწავლა.  

თემის აქტუალობა: როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ზმნის ერთ-ერთი 

კატეგორიის – გვარის სწავლა/სწავლება გარკვეულ სირთულეებთანაა 

დაკავშირებული. ამ პრობლემის მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, სწავლების 

არასწორი ორგანიზაციაა, კერძოდ, ის, რომ სასწავლო პროგრამის თანახმად, 

სკოლაში საფუძვლიანად არ ხდება გვარის კატეგორიის შესწავლა. 

საგაკვეთილო პროცესი ძირითადად ახსნითი მუშაობით შემოიფარგლება; 

ნაკლები დრო ეთმობა მასალის განმტკიცებას, რაც რამდენადმე ხელს უშლის 

ინგლისური ენის შემსწავლელთა მიერ მასალის შეგნებულად ათვისებას, 

ცოდნის განმტკიცებასა და პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. სწორედ 

ამიტომ, საჭიროა ძველი მეთოდების ახლით ჩანაცვლება და ისეთი 

დავალებებისა თუ აქტივობების შეთავაზება, რომლებიც გარკვეულწილად 

გაამარტივებს ზმნის ამ ურთულესი კატეგორიის საკითხში  გარკვევას სწავლების 

საბაზო ეტაპზე სკოლებში. 
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კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საჯარო სკოლის მეცხრე კლასში 

ინგლისური ენის გრამატიკული გვარის კატეგორიის სწავლებისას დამატებითი 

ავთენტური მასალების გამოყენება. აგრეთვე, საჭირო სტრატეგიების ძიება, 

რომელიც რეალიზდება აქტივობების სახით გაკვეთილზე და, საბოლოოდ, 

გვარის სწავლების პროცესის წარმატებით განხორციელებას განაპირობებს.  

კვლევის მიზანია გრამატიკული გვარის კატეგორიის სწავლების პროცესში 

წამოჭრილი სირთულეების გამოვლენა და ისეთი სასწავლო/არასასწავლო 

მასალების (აქტივობები, დავალებები) და მასთან თანხვედრაში შემუშავებული 

სავარჯიშოების მოძიება, რომლებიც მნიშვნელოვნად გაზრდის გვარის, როგორც 

გრამატიკული კატეგორიის სწავლების ეფექტურობას სკოლებში.   

ნაშრომში გამოყენებულია კვლევის შემდეგი ფორმები და მეთოდები: 

საკვლევი თემის ფარგლებში არსებული პედაგოგიური, მეთოდური, 

ფსიქოლოგიური და ლინგვისტური ლიტერატურისა და გამოცდილების 

შესწავლა-ანალიზი; გრამატიკული გვარის კატეგორიის დიფერენციაცია 

ინგლისურსა და ქართულ ენებში; საჯარო სკოლის, კერძოდ, მეცხრე კლასის 

ინგლისური და ქართული ენების სახელმძვანელოებისა და მის კომპლექტში 

შემავალი ყველა მასალის შესწავლა/ანალიზი; ანკეტირება (კითხვარების 

შემუშავება და გამოყენება); ინგლისური ენის მასწავლებლებისა და 

მოსწავლეების ინტერვიუირება გაკვეთილზე გვარის კატეგორიასთან 

დაკავშირებული დავალებების უპირატესობასთან დაკავშირებით; მეცხრე 

კლასში ინგლისური ენის გაკვეთილებზე დაკვირვება; ექსპერიმენტული 

სწავლება საბაზო საფეხურის ინგლისური ენის შემსწავლელებთან; 

ექსპერიმენტის შედეგად მოპოვებულ მონაცემთა შეგროვება და მათი 

დამუშავება; შედეგების შეჯამება, მათზე მსჯელობა. 

 კვლევაში წამოყენებული ჰიპოთეზა: გვარის, როგორც გრამატიკული 

კატეგორიის, სწავლების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება, თუ:  
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 სისტემატური პრაქტიკის გზით დაძლეული იქნება ის სირთულეები, 

რომლებიც ვლინდება ქართველი მოსწავლეების მხრიდან ინგლისური 

გვარის კატეგორიის შესწავლისას; 

 გამოყენებული იქნება ისეთი ტიპის დავალებები და სავარჯიშოები, 

რომლებიც გამოიწვევს მოსწავლეთა დაინტერესებას და მათ აქტიურ 

ჩაბმას საგაკვეთილო პროცესში;  

 სწორად მოხდება ახალი მასალის მიწოდების მეთოდოლოგიის 

შერჩევა; 

 მოსწავლეთა ნამუშევრების შეფასებისას უმთავრესად ყურადღება 

გამახვილებული იქნება დაშვებული შეცდომების ხარისხზე 

(პრაგმატულობაზე) და არა მათ რაოდენობაზე. 

საკვლევი საკითხის ირგვლივ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის 

გაცნობის შედეგად და, ასევე, ჩვენი შეხედულებების მიხედვით, დასაცავად 

გამოტანილია შემდეგი დებულებები:  

– უცხო ენის გაკვეთილზე გრამატიკული ასპექტების ახსნისას არ არის 

საჭირო ინგლისური ენის გრამატიკის ყველა ნიუანსის სწავლება. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს მხოლოდ იმ გრამატიკულ 

თავისებურებებზე, რომლის ცოდნაც აუცილებელია მოსწავლეებისათვის; 

– ჩვენი აზრით, დაუშვებელია მოსწავლეებთან ცნება ,,გრამატიკის 

გაკვეთილის’’ გაჟღერება, რადგან ეს გარკვეულ შფოთვას იწვევს 

მოსწავლეებში; 

– გრამატიკისადმი ნეგატიური დამოკიდებულების პოზიტიურით შეცვლის 

მიზნით, აუცილებელია, სწავლების მეთოდების გამრავალფეროვნება და 

საინტერესო, სახალისო საშუალებების გამოყენება; 

– საჭიროა მოსწავლე უზრუნველვყოთ სხვადასხვა ტიპის 

სავარჯიშოებით/დავალებებით, რომლებიც დაფუძნებული იქნება ისეთ 
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ავთენტურ მასალებზე, როგორებიცაა: ინტერვიუები, ახალი ამბები, 

განცხადებები, ბროშურები, მისალოცი ბარათები და ა.შ. ზოგჯერ, თვით 

სავარჯიშოები წარმოადგენენ გვარის სწავლებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების მოგვარების ეფექტურ საშუალებებს. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: გრამატიკული გვარის სწავლების 

ეფექტურობის გაზრდა სკოლებში სწავლების პროცესში წამოჭრილი 

სირთულეების გამოვლენისა და მათ აღმოსაფხვრელად მასწავლებლების მიერ 

სხვადასხვა ეფექტური, სახალისო დავალებებისა თუ აქტივობების გამოყენების 

გზით.  

კვლევის თეორიული ღირებულება: წარმოდგენილი დისერტაცია არის 

კიდევ ერთი ნაშრომი, რომელიც მიმოიხილავს ინგლისური ენის გრამატიკის და, 

კერძოდ, გვარის კატეგორიის შესახებ არსებულ ფსიქოლოგიურ, პედაგოგიურ, 

ლინგვისტურ თუ მეთოდურ ლიტერატურას; ახდენს არსებული ცოდნის 

ახლებურად გააზრებას თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. იგი ხელს 

შეუწყობს გვარის სწავლების ეფექტურობის გაზრდას სკოლებში საბაზო 

საფეხურზე.    

კვლევის პრაქტიკული ღირებულება: ნაშრომში ჩამოყალიბებული 

მეთოდოლოგია მიზნად ისახავს საბაზო საფეხურზე გვარის სწავლების 

მეთოდიკის გაუმჯობესებას, პრობლემების შემცირებას; უფრო ეფექტურს ხდის 

გრამატიკული გვარის კატეგორიის სწავლებას ინგლისური ენის გაკვეთილზე; 

აიოლებს გრამატიკულად გამართული წინადადებების აგებას 

მოქმედებითი/ვნებითი გვარის ფორმების გამოყენებით. იგი არანაკლებ 

დახმარებას გაუწევს დამწყებ თუ გამოცდილ მასწავლებლებს პირად 

პრაქტიკაში. 

დისერტაციის სტრუქტურა: დისერტაცია შედგება შესავლის, ძირითადი 

ნაწილის (3 თავის, 15 ქვეთავის), ექსპერიმენტის მსვლელობისა და შედეგების 
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შეჯამების, დასკვნა-რეკომენდაციების, გამოყენებული ლიტერატურისა და 

დანართებისაგან. 

თავი 1. გრამატიკის სწავლების პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური 

ასპექტები 

უცხოური ენის გრამატიკის სწავლება შეუძლებელია ფსიქოლოგიური და 

პედაგოგიური ასპექტების გათვალისწინების გარეშე. აღნიშნულ თავში საკვლევ 

პრობლემასთან დაკავშირებით გამოყენებული და გაანალიზებულია 

გამოჩენილი პედაგოგების, მეცნიერებისა  და ფსიქოლოგების ფუნდამენტური 

მოსაზრებები და ნაშრომები. საკვლევ მასალასთან დაკავშირებით განხილულია 

შემდეგი საკითხები: 

1.1. ინგლისური ენის გაკვეთილზე გრამატიკული ასპექტების ახსნის 

თავისებურებები და თანამედროვე მიდგომები: გრამატიკული მასალის ახსნისას 

აუცილებელია გავითვალისწინოთ მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები 

და გამოვიყენოთ თანამედროვე მიდგომები. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია, რათა 

ინგლისური ენის გრამატიკა უფრო საინტერესო და სახალისო გავხადოთ 

მოსწავლეებისათვის. ინდუქციური მიდგომის გამოყენება კლასში მოსწავლეებს 

გამოაცოცხლებს და საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს თავად აღმოაჩინონ 

მათთვის საინტერესო ახალი ენობრივი ელემენტები.  

1.2. გრამატიკული მასალის ახსნისათვის აუცილებელი სწავლების 

ძირითადი მეთოდები ინგლისური ენის გაკვეთილზე: აღნიშნულ ქვეთავში 

განხილული გვაქვს ის ტრადიციული თუ თანამედროვე მეთოდები, რომლებსაც 

მასწავლებლები იყენებენ გრამატიკული მასალის ასახსნელად. ესენია: 

გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი (Grammar-Translation Method), აუდიო-

ლინგვალური მეთოდი (Audio-Lingual Method), კომუნიკაციური მიდგომა ენის 

სწავლებაში (Communicative Language Teaching), დავალებაზე ორიენტირებული 

ენის სწავლება (Task-Based Language Learning), სრული ფიზიკური 
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რეაგირება/პასუხი (Total Physical Response), პირდაპირი მეთოდი (Direct Method), 

ბუნებრივი მეთოდი (Natural Method), სუგესტოპედია (Suggestopedia).  

1.3. გრამატიკა, როგორც ,,ნეგატიური სინდრომი’’ ფსიქოლოგიური 

თვალსაზრისით და მისი დაძლევის საშუალებები: ამ ქვეთავში საუბარია 

გრამატიკაზე – საგანზე, რომლის უბრალოდ ხსენებაც კი გარკვეულ 

დისკომფორტს უქმნის მოსწავლეებს; ნეგატიური დამოკიდებულების გამომწვევ 

მიზეზებზე; მოსწავლეთა განწყობასა და ემოციებზე; ისეთ ფსიქოლოგიურ 

პრობლემებზე, რომლებიც გრამატიკის გაკვეთილთან ასოცირდება – შიში, 

შფოთვა და მათი დაძლევის გზებზე.  

1.4. მასწავლებლის როლი და მოსწავლის ჩართულობა გრამატიკული 

ასპექტების ახსნის პროცესში ინგლისური ენის გაკვეთილზე: მოზარდის აღზრდა 

და განათლება უმთავრესად სწავლების გზით წარმოებს. ამ პროცესში 

მონაწილეობს მასწავლებელი და მოსწავლე. ერთი მხრივ, მასწავლებელი 

გადასცემს მოსწავლეებს ცოდნა-ჩვევებს, ხოლო, მეორე მხრივ, მოსწავლეები 

ითვისებენ მასწავლებლის მიერ გადაცემულს. მასწავლებლის წარმატების 

საიდუმლო სწორედ იმაში მდგომარეობს, თუ რამდენად მოხერხებულად ირგებს 

იგი როლებს გრამატიკის გაკვეთილზე და რამდენად აქტიურად ცდილობს 

ჩააბას მოსწავლეები სხვადასხვა სახის გრამატიკულ აქტივობაში.  

1.5. მოტივაციის ამაღლების საშუალებები გრამატიკული მასალის 

სწავლებისას ინგლისური ენის გაკვეთილზე: მოცემულ ქვეთავში ყურადღება 

გამახვილებულია მოტივაციასა და მისი ამაღლების საშუალებებზე გრამატიკული 

მასალის სწავლებისას. აღნიშნულია, რომ ავთენტური მასალების გამოყენება 

(ახალი ამბები, განცხადებები, ინტერნეტ საიტები, ბროშურები...) საგრძნობლად 

ზრდის ენის შემსწავლელის მოტივაციას, რაც გამოიხატება მოსწავლეთა კარგი 

განწყობით ამ საგნის მიმართ და მათი აქტიური ჩაბმით საგაკვეთილო პროცესში.  
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თავი 2. ქართულენოვან გარემოში გვარის სწავლების ლინგვისტური და 

მეთოდური ასპექტები ინგლისური ენის გაკვეთილზე 

აღნიშნულ თავში განვიხილავთ გვარის, როგორც ზმნის კატეგორიის 

საკითხს და მის დიფერენციაციას ინგლისურსა და ქართულ ენებში; გვარის 

კატეგორიის საკითხს ორივე ენის სახელმძღვანელოებში; იმ პრობლემებს, 

რომლებიც ქართველი შემსწავლელების მიერ ზმნის ამ ურთულესი კატეგორიის 

შესწავლის პროცესში იჩენს თავს; იმ სტრატეგიულ მეთოდებს და 

სავარჯიშოებს/აქტივობებს, რომლებიც ზრდიან გვარის სწავლების 

ეფექტურობას.  

საკვლევ მასალასთან დაკავშირებით განხილულია შემდეგი საკითხები: 

2.1. გვარი, როგორც ზმნის კატეგორია ინგლისურ ენაში: ზმნა ნებისმიერი 

ენის გრამატიკის ხერხემალს წარმოადგენს. ვინოგრადოვის (Vinogradov, 1947, 

422) აზრით,  იგი ,,ყველაზე კომპლექსური და ტევადი მეტყველების ნაწილია.’’ 

ინგლისური ზმნის კატეგორიებს შორის კი გვარი ერთ-ერთი არსებითი და 

მთავარია, რომელიც გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდება და რომლის 

ცოდნაც აუცილებელია ინგლისური ენის შემსწავლელისათვის.    

2.2. გვარი, როგორც ზმნის კატეგორია ქართულ ენაში: ინგლისური ენის 

მსგავსად, გვარი ქართულშიც ზმნის ერთი ურთულესი კატეგორიათაგანია. ამ 

სირთულეს ქმნის ის, რომ ამა თუ იმ გვარს არა აქვს საკუთარი, სპეციფიკური 

ნიშანი (გარდა ვნებითი გვარისა). ამასთანავე, ერთი გვარი ძალიან წააგავს 

მეორეს მთელი რიგი ნიშნებით (თალაკვაძე, 1959, 229). ზმნის სირთულეს, 

უპირველეს ყოვლისა, განაპირობებს მისი მრავალპირიანობა.  

2.3. გვარის, როგორც ზმნის კატეგორიის დიფერენციაცია ინგლისურსა და 

ქართულ ენებში: გრამატიკული გვარის კატეგორიის საკითხი სრულიად 

განსხვავებულად დგას ინგლისურსა და ქართულ ენებში. ამ მხრივ ქართული 

ენის გვარის კატეგორიაში გარკვევა უფრო დიდ სირთულეს წარმოადგენს, 
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ვიდრე – ინგლისურის, თუმცა, ეს უკანასკნელიც გარკვეული თავისებურებებით 

ხასიათდება.  

ინგლისურში გვარი ძირითადად ფორმობრივი თვალსაზრისით გაირჩევა, 

ქართულში კი გარდამავლობით; ინგლისურ ენაში გვარის წარმოების დროს 

უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სიტყვათა წყობას, რაც ქართულისთვის 

სრულიად უმნიშვნელოა; გარდა ამისა, ინგლისურ ენაში ზმნას გააჩნია ვნებითი 

გვარის მხოლოდ 10 ფორმა, ქართულ ენაში კი ვნებითი გვარის ზმნებს ყველა 

მწკრივის ფორმა მოეპოვებათ; ინგლისური ანალიზური ენაა, ქართული კი –  

სინთეზური; უმეტეს შემთხვევაში ინგლისური ენის ვნებითი გვარის ზმნა 

ქართულად გვევლინება მოქმედებითი გვარის ფორმით.  

2.4. გვარი ინგლისურ და ქართულ სახელმძღვანელოებში და სასწავლო 

პროგრამაში: საჯარო სკოლის მიერ შემუშავებული სასწავლო გეგმის მიხედვით 

გვარის, როგორც გრამატიკული კატეგორიის სწავლება ინგლისურ ენაში IX 

კლასიდან, ანუ საბაზო საფეხურის დასასრულიდან იწყება და მხოლოდ 

მოქმედებითი და ვნებითი გვარის კონსტრუქციების სწავლებით 

შემოიფარგლება. ქართულ ენაში კი ეს საკითხი VII კლასიდან (საბაზო 

საფეხურის დასაწყისიდან) ისწავლება.  

სასკოლო სახელმძღვანელოები როგორც ინგლისურ, ისე ქართულ ენაში 

საკმაოდ მწირ ინფორმაციას აწვდის მოსწავლეებს გვარის კატეგორიის საკითხის 

ირგვლივ და რომ არა მასწავლებლების დიდი ძალისხმევა და მათ მიერ კლასში 

დამატებით შემოტანილი სავარჯიშოები, მოსწავლეები, ალბათ, ვერც კი 

შეძლებდნენ ზმნის ამ მეტად რთული კატეგორიის ირგვლივ გარკვეული 

წარმოდგენის შექმნას. 

 2.5. ინგლისური გვარის დასწავლის პრობლემატიკა ენის ქართველ 

შემსწავლელებში: მოცემულ ქვეთავში საუბარია იმ პრობლემებზე, რომლებსაც 

ქართველი მოსწავლეები აწყდებიან გვარის კატეგორიის შესწავლისას. მიზეზი, 
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უპირველეს ყოვლისა, სწავლების არასწორი ორგანიზაციაა, კერძოდ ის, რომ 

სასწავლო პროგრამის თანახმად, სკოლაში საფუძვლიანად არ ხდება გვარის 

კატეგორიის შესწავლა, ანუ საგაკვეთილო პროცესი ძირითადად ახსნითი 

მუშაობით შემოიფარგლება, რაც სჭარბობს მასალის განმტკიცებას. ყოველივე ეს 

კი რამდენადმე ხელს უშლის ინგლისური ენის შემსწავლელთა მიერ მასალის 

შეგნებულად ათვისებას, ცოდნის განმტკიცებასა და პრაქტიკაში გამოყენების 

შესაძლებლობას.  

2.6. ინგლისური გვარის, როგორც გრამატიკული კატეგორიის, 

სწავლებისათვის აუცილებელი ეფექტური მეთოდები უცხო ენის გაკვეთილზე: 

ყველა მეთოდს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე გააჩნია. შესაბამისად, 

არ არსებობს ისეთი მეთოდი, რომელიც შეიძლება სრულიად იქნეს 

უგულებელყოფილი გრამატიკისა და მისი ცალკეული ასპექტების სწავლებისას. 

ამიტომ,  საჭიროა პედაგოგმა მოახდინოს მათი კომბინირება. თუმცა, ცხადია, 

რომ ყველა მეთოდის გამოყენება ნაკლებადაა მიზანშეწონილი. ჩვენი 

ინტერესიდან გამომდინარე, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სწავლების 

არსებული ძირითადი მეთოდებიდან ძირითადად ორი მათგანი – გრამატიკულ-

მთარგმნელობითი მეთოდი (Grammar-Translation) და კომუნიკაციური მიდგომა 

ენის სწავლებაში (Communicative Language Teaching) აღმოჩნდა ყველაზე 

ეფექტური აღნიშნული საკითხის სწავლებისას. 

2.7. ეფექტური სასწავლო/არასასწავლო (ავთენტური) ტექსტები და 

სავარჯიშო-დავალებების სპეციფიკა გვარის, როგორც გრამატიკული 

კატეგორიის, სწავლებისას: გვარის, როგორც გრამატიკული კატეგორიის, 

სწავლება ემყარება სასწავლო/არასასწავლო მასალების სამ ძირითად წყაროს, 

ესენია: სასკოლო სახელმძღვანელოები; ავთენტური მასალები; დამატებითი 

მასალები (მოდიფიცირებული, ადაპტირებული ტექსტები/სავარჯიშოები და სხვა). 
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ჩვენი ექსპერიმენტიდან გამომდინარე, ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა 

არასასწავლო, ავთენტური მასალის (ახალი ამბები, განცხადებები, საგაზეთო 

სტატიები, ბროშურები) გამოყენება კლასში.  

თავი 3. გვარის სწავლების პრობლემატიკა სკოლებში (ინგლისური ენის 

გრამატიკულ მასალაზე დაყრდნობით) – კვლევის შედეგები და ანალიზი  

ჩვენ მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტის მიზანი იყო შეგვემოწმებინა ჩვენი 

კვლევის ჰიპოთეზა და დავრწმუნებულიყავით ჩვენ მიერ გამოყენებული 

სწავლების მეთოდების ეფექტურობაში. გამოგვეკვეთა ის სირთულეები, 

რომლებსაც ქართველი მოსწავლეები აწყდებიან ინგლისური გვარის 

კატეგორიის შესწავლისას სკოლებში, ასევე, გამოგვევლინა ის 

სასწავლო/არასასწავლო მასალები (აქტივობები/დავალებები) თუ მასთან 

თანხვედრაში შემუშავებული სავარჯიშოები, რომლებიც მნიშვნელოვნად 

გაზრდიდა ინგლისური გვარის, როგორც გრამატიკული კატეგორიის სწავლების 

ეფექტურობას სკოლებში.  

მოკლევადიანი ექსპერიმენტის აღწერა 

კვლევა განვახორციელეთ ორ ეტაპად. გრძელვადიანი ექსპერიმენტის 

დაწყებამდე ზემოთ აღნიშნული საკითხის საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით 

ჩავატარეთ მოკლევადიანი ექსპერიმენტი თელავის რამდენიმე საჯარო 

სკოლაში 2013 წლის ნოემბერში, რომელიც 4 კვირა გრძელდებოდა. 

მოკლევადიან ექსპერიმენტს ჰქონდა გამოკითხვის ფორმა, ანუ სპეციალურად 

შევადგინეთ კითხვარი როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე მასწავლებლებისთვის. 

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 80-მა რესპოდენტმა, მათ შორის: 20 

ინგლისური ენის მასწავლებელი და 60 მოსწავლე. მოსწავლეების ასაკი 

მერყეობდა 14-16 წლებს შორის. ვინაიდან, გვარის კატეგორიის სწავლება 

ინგლისურ ენაში IX კლასიდან იწყება, ჩვენთვის ამოსავალი სწორედ IX კლასი 
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იყო. თუმცა, ანკეტირება ჩავატარეთ X კლასის მოსწავლეებთანაც, რადგანაც მათ 

უკვე შესწავლილი ჰქონდათ აღნიშნული საკითხი და შეეძლოთ პასუხების გაცემა.  

 კითხვარებში სრულიად იყო დაცული ანონიმურობა. ისინი მიზნად 

ისახავდა, ერთი მხრივ, დაგვედგინა გვარის კატეგორიასთან დაკავშირებით რა 

ტიპის დავალებებს ანიჭებდნენ მოსწავლეები უპირატესობას ყველაზე მეტად, ან 

ნაკლებად. ხოლო, მეორე მხრივ, გამოგვერკვია, მასწავლებლის 

შეხედულებიდან გამომდინარე, რა სახის დავალებები მოსწონდათ მათ 

მოსწავლეებს.  

 ექსპერიმენტის თანახმად, მოსწავლეთა აზრი სავარჯიშოებთან 

დაკავშირებით ემთხვეოდა მასწავლებელთა შეხედულებას მცირედი 

განსხვავებით. მოკლევადიანი ექსპერიმენტის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ 

პერსპექტიული იქნებოდა გრძელვადიანი და უფრო მასშტაბური ექსპერიმენტის 

ჩატარება.  

გრძელვადიანი ექსპერიმენტის მსვლელობა და შედეგების ანალიზი 

  კვლევა მიმდინარეობდა ქალაქ თელავის მესამე საჯარო სკოლისა და 

სოფელ კურდღელაურის საჯარო სკოლის ქართულ სექტორზე, საბაზო 

საფეხურზე – IX კლასებში. ექსპერიმენტისათვის IX კლასი შევარჩიეთ იმიტომ, 

რომ გრამატიკული გვარის კატეგორიის სწავლება სწორედ აღნიშნული 

კლასიდან იწყება და უფრო გაგვიადვილდებოდა იმ სირთულეების დადგენა, 

რომელიც იკვეთება გვარის კატეგორიის სწავლებისას. იმის გამო, რომ კვლევა 

ხანმოკლე არ ყოფილიყო, იგი ჩავატარეთ ორ ეტაპად 2013 წლის ოქტომბერ-

დეკემბერსა და 2014 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში (ჯამურად ორი სემესტრი = 1 

წელი). სულ ექსპერიმენტში მონაწილეობდა 60 მოსწავლე, 30 მოსწავლე – 2013 

წელს და 30 მოსწავლე – 2014 წელს. შესაბამისად, გვქონდა ორი 

საექსპერიმენტო და ორი საკონტროლო ჯგუფი.  

  ექსპერიმენტის შინაგანი ვალიდობის უზრუნველსაყოფად:  
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გრძელვადიანი ექსპერიმენტის ჩატარების დროს მოსწავლეებს 

ჩავუტარეთ გვარის კატეგორიის შესახებ არსებული ცოდნის დონის 

განმსაზღვრელი შემოწმება ექსპერიმენტის წინა ტესტის მეშვეობით, რომელიც 

ასევე ჩავატარეთ ექსპერიმენტის მსვლელობის შუა ნაწილში და მისი 

დამთავრებისას. მიუხედავად იმისა, რომ გვარის კატეგორიის შესწავლას IX 

კლასიდან იწყებენ სკოლაში და ფაქტობრივად მოსწავლეებს ცოდნის ნულოვანი 

დონე უნდა ჰქონოდათ საწყის ეტაპზე, ჩვენ მაინც ჩავატარეთ 

წინასაექსპერიმენტო ტესტირება, რათა გაგვერკვია, რომელიმე მოსწავლეს ხომ 

არ ჰქონდა უკვე რაიმე წარმოდგენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. 

აღმოჩნდა, რომ ორივე ჯგუფიდან (ექსპერიმენტული/საკონტროლო) მხოლოდ 

უმნიშვნელო რაოდენობის მოსწავლეებს (ისინი, ვინც რეპეტიტორთან 

ემზადებოდნენ) ჰქონდათ გარკვეული წარმოდგენა გვარის კატეგორიაზე. რაც 

შეეხება შუა და ბოლო საექსპერიმენტო ტესტებს, ისინი ერთი და იმავე 

სირთულის იყო ორივე ჯგუფისათვის. ტესტები შევადგინეთ 2 ვარიანტად, რათა 

ერთიმეორისაგან გადაწერის მცდელობა ნაკლები ყოფილიყო. ტესტური 

დავალებების შეფასება ხდებოდა 40 ქულიანი სისტემით. აღნიშნული პრინციპით 

ვიხელმძღვანელეთ კვლევის მეორე ეტაპზეც (2014წ.). 

 სასწავლო სახელმძღვანელოს გარდა, ექსპერიმენტულ ჯგუფში 

ვიყენებდით აგრეთვე დამატებით ავთენტურ მასალებს, რომლებიც მოიცავდა 

ახალ ამბებს, ინტერნეტის ვებ-გვერდიდან, აგრეთვე, გაზეთებიდან ამოღებულ 

ნაბეჭდ მასალას, როგორიცაა: სტატიები, რეკლამები, მოხსენებები სპორტის, 

კულტურის შესახებ, მისალოცი ბარათები და ა.შ. კლასში შეტანამდე 

ვეცნობოდით და განვიხილავდით მასალას, ვადგენდით მათ შესაბამისობას 

კვლევის მიზნებთან და ამოცანებთან. მოსწავლეები ასრულებდნენ როგორც 

წერით, ისე სასაუბრო და მოსასმენ სავარჯიშოებს. ექსპერიმენტული ჯგუფის 
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გაკვეთილები იყო ძალზე საინტერესო და სახალისო, რომლებშიც შედარებით 

სუსტი მოსწავლეებიც კი საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩაბმულნი.  

 განსაკუთრებით სახალისო აღმოჩნდა მოსწავლეებისთვის ჩვენ მიერ 

მოძიებული საგაზეთო სტატიები და მათი სათაურები.  ასევე, ბროშურები, 

რომლებშიც მოცემული იყო ინფორმაცია საშობაო/საახალწლო არდადეგების 

გატარების შესახებ სხვადასხვა ქვეყანაში და რომლებიც ვნებითი გვარის 

კონსტრუქციებს უხვად შეიცავდა. ავთენტური მასალების პარალელურად, 

საექსპერიმენტო ჯგუფში ვიყენებდით ჩვენ მიერ შედგენილ, უამრავ, 

მოდიფიცირებულ დავალებას. მაქსიმალურად ვცდილობდით გაგვემარტივებინა 

მოსწავლეებისათვის ამ მეტად რთული გრამატიკული კატეგორიის შესწავლა 

მრავალფეროვანი პრაქტიკული სავარჯიშოების საშუალებით და ვფიქრობთ, 

ჩვენმა შრომამ შედეგი გამოიღო და მოვახერხეთ მოსწავლეთა დაინტერესება, 

რამაც განაპირობა შესასწავლი საკითხის მიმართ მათი მოტივაციის ზრდა.  

 ექსპერიმენტის დასრულებისას ტესტირების შედეგები სტატისტიკურად 

დავამუშავეთ SPSS პროგრამის გამოყენებით. მისი მეშვეობით გამოვითვალეთ 

საშუალო არითმეტიკული და სტანდარტული გადახრა. იგივე პროგრამა 

გამოვიყენეთ გრაფიკის ასაგებადაც.  
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დასკვნა-რეკომენდაციები 

 ზემოთ აღნიშნული საკითხების საფუძველზე გამოვიტანეთ შესაბამისი 

დასკვნები და რეკომენდაციები: 

1. გრამატიკა, როგორც გარკვეული წესების ერთობლიობა, სიტყვების 

ერთმანეთთან დასაკავშირებლად და წინადადებების სწორად ასაგებად ძალზე 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ენის სწავლა/სწავლების პროცესში; 

2. ინგლისური ენის გაკვეთილზე, გრამატიკული ასპექტების ახსნისას 

სასურველია ყურადღება გამახვილდეს მხოლოდ იმ გრამატიკულ 

თავისებურებებზე, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია მოსწავლეებისთვის; 

3. როგორც წესი, ინგლისური ენის შემსწავლელები გრამატიკის 

გაკვეთილისადმი უარყოფითად არიან განწყობილნი; მათ ეშინიათ 

გრამატიკული შეცდომების დაშვების, ამიტომაც აუცილებელია გრამატიკული 

ასპექტები ახსნილი იქნეს ინგლისური ენის ზოგად თეორიულ კურსთან 

კომბინაციაში და არა ცალკე გამოყოფილ ,,გრამატიკის გაკვეთილზე’’; 

4. გრამატიკული  მასალის ახსნისას მიუღებელია ყველა არსებული 

მეთოდის გამოყენება, ვინაიდან მათი გამოყენება დამოკიდებულია ასახსნელი 

გრამატიკული მასალის შინაარსზე, თვით შემსწავლელების ასაკსა და 

პიროვნულ თავისებურებებზე;  

5. განწყობა ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია უცხო ენის შესწავლის 

დროს. გრამატიკისადმი ნეგატიური დამოკიდებულების პოზიტიურით შეცვლის 

მიზნით, აუცილებელია, გავამრავალფეროვნოთ სწავლების მეთოდები და 

გამოვიყენოთ საინტერესო, სახალისო საშუალებები. პოზიტიური 

დამოკიდებულებები კი უცხო ენის წარმატებით დაუფლების საწინდარია’’; 

6. მოტივაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს უცხო ენის დაუფლების 

პროცესში. მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის ხედავს, რომ მასწავლებლის 

პრიორიტეტი მისი წინსვლის ხელშეწყობაა და პირიქით, იკლებს, თუ მიაჩნია, 
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რომ მასწავლებლის მთავარი ამოსავალი წერტილი მისი შედეგის განსჯა-

შეფასებაა; 

7. ჩვენ მიერ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ავთენტური 

მასალების გამოყენება (ახალი ამბები, განცხადებები, ბროშურები და სხვა) 

საგრძნობლად ზრდის ენის შემსწავლელის მოტივაციას გრამატიკის 

გაკვეთილზე; 

8. გრამატიკული გვარის კატეგორიის საკითხი სრულიად 

განსხვავებულად დგას ინგლისურსა და ქართულ ენებში. ამ მხრივ უნდა ითქვას, 

რომ ინგლისურში გვარის სწავლება გაცილებით უფრო მარტივია, თუმცა, რა 

თქმა უნდა, გარკვეული თავისებურებებით მაინც ხასიათდება;  

9. იმის გამო, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოები საკმაოდ მწირ 

ინფორმაციას აწვდიან მოსწავლეებს გვარის კატეგორიის საკითხის ირგვლივ, 

მასწავლებლებს საკმაოდ დიდი ძალისხმევა მართებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი 

დამატებითი სავარჯიშოები/დავალებები შეიმუშაონ და გაამრავალფეროვნონ 

საგაკვეთილო პროცესი; 

10. გვარის კატეგორიის სწავლებისას არსებული ძირითადი 

მეთოდებიდან საკმაოდ ეფექტური ღმოჩნდა გრამატიკულ-მთარგმნელობითი 

(Grammar-Translation) მეთოდი და კომუნიკაციური მიდგომა ენის სწავლებაში 

(Communicative Language Teaching);   

11. ექსპერიმენტმა გვიჩვენა, რომ ჩვენ მიერ კლასში შეტანილი 

სავარჯიშოების ფონზე მოსწავლეებს მოემატათ: სტიმული, ინტერესი, მოტივაცია, 

თავდაჯერებულობა, შეეცვალათ გრამატიკის გაკვეთილის მიმართ შექმნილი 

ნეგატიური დამოკიდებულება, შეუმცირდათ შიშის განცდა გრამატიკული 

შეცდომების დაშვების  თვალსაზრისით. 

 წარმოდგენილი დისერტაცია მიმოიხილავს გრამატიკული გვარის 

სწავლების ლინგვისტურ და მეთოდურ ასპექტებს. იგი ხელს შეუწყობს გვარის 
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სწავლების ეფექტურობის გაზრდას სკოლებში, საბაზო საფეხურზე. ამიტომ 

ვურჩევთ ინგლისური ენის პედაგოგებს გაითვალისწინონ ჩვენ მიერ 

გამოყენებული მეთოდები და სტრატეგიები; აგრეთვე, სავარჯიშო დავალებების 

შედგენის სპეციფიკა, რომელიც საკმაოდ ეფექტიანი აღმოჩნდა ჩვენი 

ექსპერიმენტის შემთხვევაში.  

აღნიშნულ კვლევასთან დაკავშირებით თემატიკა ასახულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

1. ეკატერინე ნახუცრიშვილი – The Role of Grammar in EFL Classes. III 

საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია – განათლება/ინგლისური ენის 

სწავლება/ინგლისური ენა და ლიტერატურა. შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, კონფერენციის მასალები, თბილისი,  19-20 აპრილი, 2013, გვ: 376-

390; 

2. მანანა ღარიბაშვილი, ეკატერინე ნახუცრიშვილი – Choosing Effective 
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General Overview of the Dissertation 

 

English language, as the worldwide “Lingua Franca”, represents an important 

phenomenon. All new initiatives in relation with foreign languages are just associated 

with English. It might be conditioned by an increased interest towards it not only in 

Georgia but on an international level as well.  

Like all languages, English has its own grammar; without it language existence is 

practically impossible. In order to have communication in English we should know the 

language on one hand and its grammar on the other hand. In order to understand 

grammatical peculiarities of a language we should have an idea about what the notion 

“grammar” means. At the beginning it (Greek – grammatike) was “the art of reading and 

writing” and hence it was one of the means of showing erudition. Grammar was taught as 

a separate subject. At the end of XX century “grammar” was used in new contexts: 

theoretical, descriptive, normative-descriptive, educational, didactic.  

The role of grammar in teaching foreign languages has been changing by the 

influence of different factors: in accordance with the evolution of the theory of linguistics, 

by providing practical results of teaching foreign languages and by the state policy 

influence over the field of education. There was an attempt to decrease or thoroughly 

ignore the role of grammar teaching that is still observed in Georgian, as well as in 

foreign schoolbooks where we meet brief explanations of grammar aspects and 

consequently it makes certain difficulties for Georgian learners in foreign language 

learning process. 

Accordingly, the following research problem has been revealed: 

teaching/learning English language grammar and namely grammatical category of voice 

is a difficult process, as the difference between the grammatical systems of English and 

native languages raise serious obstacles for Georgian learners while studying English. 

Personal experience and observation on a teaching process at schools providing general 

education stipulated the fact that we have chosen grammatical voice teaching problems at 

basic level (IX form), or at the very first stage of teaching voice category as our research 

object. 
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Actuality of the topic: as we have already mentioned, one of the verb categories 

– voice is especially difficult to be taught/studied. The reason of that problem, mostly, is 

the wrong organization of teaching process. According to the study curriculum the voice 

category is not thoroughly taught at school; lessons mainly have the form of explanation, 

which exceeds practice stage and hinders conscious acquisition of material by the English 

language learners; hampers knowledge improvement and opportunity of using it in 

practice. That is why, a proper selection of activities/exercises is important to be 

introduced in class which will definitely make the study process of voice category much 

easy. 

The research object is the usage of additional authentic materials while teaching 

the grammatical category of English voice in schools (IX grade).  The doctoral thesis is 

also focused on the research of helpful strategies realized in the form of activities in class, 

which stipulates successful implementation of teaching process of the English voice. 

The aim of the study is to find out difficulties revealed during the teaching 

process of the English voice and ascertain such teaching/non-teaching (authentic) 

materials (activities, tasks, exercises) which will considerably increase the effectiveness 

of teaching voice in schools.  

The following research forms and methods are outlined: studying and analyzing 

the pedagogical, methodological, psychological and linguistic literature as well as the 

experience concerning the research topic; differentiation of the grammatical category of 

voice in the English and Georgian languages; analyzing the English and Georgian 

language textbooks and including materials being taught at public school ( IX grade); 

designing and distributing the questionnaires; interviewing English language teachers and 

pupils regarding the preference of exercises/tasks about the voice category; observing the 

English language lessons in the IX form; conducting the experiment with English 

language learners at basic level; collecting and processing the data gained as a result of 

the experiment; summarizing the outcomes and discussing them. 

The hypothesis of the research: efficiency of teaching the English voice will be 

considerably increased if we will: 

 reveal and overcome the difficulties in studying the English voice via frequent 

practical work; 
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 use the exercises and drills which will attract students’ attention  and 

conformably involve them into the study process. This will raise their 

motivation towards studying the abovementioned aspect; 

 work out the right ways or strategies for explaining new material; 

 pay great attention to qualitative (pragmatic) control more than the quantity of 

mistakes in evaluating process.   

After studying the scientific literature on the research problem and due to our 

viewpoints, the following propositions are given to be affirmed: 

– while explaining grammatical aspects at the English language lesson there is no 

need of teaching all the nuances of grammar. Attention should be paid on such 

grammatical features only which need to be studied by the pupils;  

– it is inappropriate to mention the term “grammar lesson” with the pupils as it 

raises some discomfort among the pupils;  

– in order to change negative attitudes towards grammar with the positive ones we 

should use diverse teaching methods and interesting, entertaining resources; 

– there is a need of introducing to the pupils with different types of 

exercises/activities based on such authentic materials as: interviews, news, 

advertisements, brochures, felicitations and so on. Sometimes, even the exercises 

represent effective means for solving the problems connected with teaching the 

voice category.  

The scientific value of the dissertation tends as follows: increasing the efficiency 

of teaching grammatical category of voice at schools with the help of revealing 

difficulties in study process and using various effective, entertaining exercises or 

activities by the teachers in order to eradicate them.  

Theoretical value of the research: presented dissertation is a piece of work which 

reviews the psychological, pedagogical, linguistic and methodological literature on 

teaching the English grammar and namely the category of voice; analyses them in a new 

manner in accordance with the contemporary requirements. It will increase the efficiency 

of teaching voice category at schools on the basic level. 

Practical value of the study: methodology being introduced in the work aims the 

improvement of voice teaching methods at basic level in schools. It will make the process 
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of teaching the English voice more effective and make it easy to form grammatically 

correct sentences by using active/passive voice. It will be helpful and useful in our own 

practice as well for beginners or experienced teachers. 

Structure of the dissertation: the dissertation contains introduction, main body 

(3 chapters, 15 subchapters), detailed description of the experiment, analysis of the 

research outcomes, conclusions/recommendations, bibliography and annexes.   

Chapter 1. Pedagogical and Psychological Aspects of Teaching Grammar 

Teaching English language grammar is impossible without taking into 

consideration the psychological and pedagogical aspects. In this chapter fundamental 

viewpoints and works of outstanding educators, scientists and psychologists are reviewed. 

The chapter comprises the following paragraphs: 

1.1.  Peculiarities of Explaining Grammatical Aspects at the English 

Language Lesson and Modern Approaches: while explaining grammatical material its 

peculiarities should be provided and modern approaches should be used as well. These 

are very important in order to make the English grammar more interesting and 

entertaining for learners. The usage of inductive approach will revive the class and give 

pupils an opportunity to discover new language elements themselves.  

1.2. Basic Teaching Methods Necessary for Explaining Grammatical 

Material at the English Language Lesson: the subchapter analyzes the traditional and 

modern methods used by teachers while explaining grammatical material. These methods 

are: Grammar-Translation Method, Audio-Lingual Method, Communicative Language 

Teaching, Task-Based Language Learning, Total Physical Response, Direct Method, 

Natural Method, Suggestopedia.   

1.3.  Grammar as the “Negative Syndrome” from Psychological Viewpoint 

and Ways for overcoming the problem: this subchapter deals with grammar, causes 

serious discomfort among pupils; reasons causing negative attitude; pupils’ disposition 

and emotions; such psychological problems associated with the grammar lesson as fear, 

anxiety and the ways for solving them.   

1.4. Teacher’s Role and Pupil’s Involvement in the Process of Explaining 

Grammatical Aspects at the English Language Lesson: Children get education mostly 

by teaching. The participants of this process are teacher and students. On one hand, 
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teacher gives knowledge to the students and on the other hand, students acquire it. 

Teacher’s secret of success stands in how artfully he/she fits the roles at grammar lesson 

and how actively tries to involve students in different types of grammatical activities.  

1.5. Ways for Raising Motivation in Teaching Grammatical Material at the 

English Language Lesson: the given subchapter reviews motivation while teaching the 

grammatical material.  It is mentioned, that the usage of authentic resources (news, 

advertisements, websites, brochures...) significantly increases the motivation of language 

learners that is shown by positive attitude towards the subject and their active 

participation during the lesson.  

Chapter 2. Linguistic and Methodological Aspects of Teaching Voice 

Category in the Georgian Environment at the English Language Lesson 

This chapter discusses the voice category and its differentiation in the English and 

Georgian languages; voice category in both language textbooks; problems revealed in 

studying the most difficult category of the verb by the Georgian learners; methods and 

different exercises/drills/activities, which raise the efficiency of teaching voice. In 

connection with the research problem, the following issues are reviewed:  

2.1. Voice, as the Verb Category in the English Language: the verb represents 

the spine of the grammar of any language. According to Vinogradov (1947, 422), it is 

“the most complex and capacious part of speech.” The voice is one of the essential and 

principle among the English verb categories characterized by distinct peculiarities, which 

should be known by the English language learners.   

2.2. Voice, as the Verb Category in the Georgian Language: like the English 

language, voice in Georgian is one of the most complicated categories. The difficulty 

stands in the fact, that none of the voices except of passive one has any proper, specific 

sign; moreover, one voice resembles the other with a number of signs (Talakvadze, 1959, 

229). The difficulty of the verb is conditioned by its polypersonalism.  

2.3. Differentiation of the Voice Category in English and Georgian 

Languages: the problem of voice category is quite different in the English and Georgian 

languages. From this point, the acquisition of the Georgian voice category is more 

difficult than the English one, though the latest is characterized by the specific 

peculiarities as well. 
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The voice is mainly analyzed with its form in English and transitivity in Georgian; 

the essential thing is that word order is of great importance while forming the voice in 

English, but it lacks importance in the Georgian language; besides, the verb has only 10 

forms for passive voice in English, whereas the Georgian passive voice has the forms of 

all screeves; English is an analytical language, but Georgian – synthetical; Mostly, 

English language passive voice verb is translated with the active voice form in Georgian.   

2.4. Voice in English and Georgian Textbooks and Curriculum: according to 

the Public School Curriculum, the grammatical category of voice in the English language 

is taught in the IX form or the basic level and only active and passive voice constructions 

are taught, whereas in Georgian this aspect is taught from the VII form.  

School textbooks in English, as well as in Georgian give very poor information to 

the pupils around the voice category, that is why teachers have to offer various additional 

exercises to the class without which the pupils won’t be able to have distinct idea about 

this difficult category of verb.  

 2.5. Georgian Learners’ Problems in Studying the English Voice Category: 

the present subchapter describes the problems Georgian pupils face while studying the 

category of voice. The reason is the wrong organization of teaching process, namely the 

fact, that according to the curriculum the voice category is not thoroughly studied at 

school, lessons have mainly the form of explaining study materials which seriously 

exceeds practical work. All these hinder conscious acquisition of material by the English 

language learners, improvement of knowledge and possibility of using it in practice.  

 2.6. Effective Methods for Teaching the Voice Category at the English 

Language Lesson: not only one peculiar method is given the absolute priority. Each 

method has a positive or negative impact. Consequently, none of the methods should be 

completely ignored while teaching grammar and its separate aspects, that is why they 

should be combined by the educator. However, it’s clear, that the usage of all methods is 

less advisable. Based on the experiment results two of the teaching methods have been 

considered to be the most effective. They are: the Grammar-Translation Method and the 

Communicative Method.  

 2.7. Effective Teaching/Authentic Texts and Specificity of Exercises in 

Teaching Grammatical Category of Voice:  
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Teaching the grammatical category of voice is based on three main sources of 

teaching/non-teaching materials. They are: School Text-Books; Authentic Materials; 

Additional Materials (modified, adapted texts, exercises etc). Successful teaching of any 

grammatical item, as well as the grammatical category of voice is possible only in case of 

co-existence of all three resources.  

According to our experiment, the usage of non-teaching, authentic material (news, 

advertisements, newspaper articles, brochures) in class turned out to be the most effective 

ones. Hence, it follows that the English language teacher has no right to slacken at 

present. He/she should become active and urgently combine the author’s functions as well 

in order to be able to make additional materials and effectively use them in combination 

with the schoolbook.  

Chapter 3. Problems of Teaching the Grammatical Category of Voice at 

Schools (Based on the Grammatical Material of the English Language) – Research 

Outcomes and Analysis 

Our experiment intended to verify the hypothesis of our study, to convince us in 

the efficiency of the teaching methods used by us and to clear up the difficulties faced by 

the Georgian pupils while studying voice category at schools, in addition to work out 

those teaching/non-teaching materials (exercises/activities) or proper drills which will 

considerably increase efficiency of teaching grammatical voice category at schools.  

Description of Short-term Experiment 

We fulfilled the research on two stages. In order to study the abovementioned 

problem thoroughly we carried out the short-term experiment (4 weeks) before the long-

term one at several public schools of Telavi in November 2013. Short-term experiment 

had the form of questionnaire; we made special questions for pupils and teachers too. 80 

respondents, in total, took part in the experiment, amongst: 20 English language teachers 

and 60 pupils, who were between 14-16 years. As the introduction of the English voice 

category begins in the IX form the starting-point in our case was exactly that class, 

though, we distributed questionnaires among the X grade pupils as well, because they 

have already studied the mentioned material and could give respond to the questionnaires. 

 Anonymity in questionnaires was fully preserved. They aimed, on the one hand to 

find out what kind of exercises was more or less preferable for students in relation with 



29 
 

the category of voice and on the other hand, to reveal what kind of activities were 

approved by the students from teacher’s point of view.  

 According to the experiment, students’ opinions regarding the exercises coincided 

with teachers’ viewpoints with a little difference. Short-term experiment outcomes made 

it urgent and prospective to conduct wider and long-term research. 

 

The Process of Long-term Experiment and Analysis  

of the Research Outcomes 

The research took place at Telavi public school #3 as well as in the village school 

(Kurdgelauri Public School) on basic level – IX forms. We chose IX grade as a target 

group for our experiment because teaching the grammatical category of voice begins 

exactly from that stage. We considered that it would be easier to clear up the difficulties 

revealing in teaching the category of voice. In order for the research not to be very short 

we carried out it on two stages (I stage – October-December, 2013; II stage – October-

December, 2014; two semesters in total = 1 academic year). 60 pupils participated in the 

research, 30 in 2013 and 30 students – in 2014. Consequently, we had two experimental 

and two control groups.  

With the purpose of verifying the internal validity of the experiment: Pre-test 

was held among the students for defining their level of knowledge about the grammatical 

category of voice.  Later the mid-term test and the final tests were conducted in the same 

target groups.  In spite of the fact, that pupils start learning voice from the IX form and 

practically they should have starter level of knowledge at the beginning, we still made a 

pre-experimental testing for elucidating if any pupil had a distinct idea in relation with the 

mentioned problem. It turned out that only several students (only those, who had tutors) 

had a vague knowledge of the voice category from both target groups 

(experimental/control). As for the mid-term and final tests, they were of similar 

complexity for both groups. We made tests in 2 versions to decrease attempts of scribing. 

The test results were assessed via 40 point system. We used the same principal even at the 

second stage of our research (in 2014).  

  Besides the textbook, we used additional authentic materials in experimental 

group as well, including the news, internet, newspaper materials, such as: articles, 
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advertisements, reports about sport, culture, and congratulation cards, etc. We were 

looking through and examining the materials before using them in class, ascertaining their 

compliance with the research goals and objectives. The pupils were doing writing, 

speaking and listening exercises. Experimental group lessons were very interesting and 

entertaining, in which even the weak students were actively involved.  

 Newspaper articles and their headlines searched by us, as well as brochures 

including information about spending Christmas/New Year holidays in different countries 

which contained plentiful passive voice constructions turned out to be very entertaining 

for pupils. In parallel with the authentic materials, we were using different modified 

exercises in experimental group. We did our best to make the study process of learning 

voice category easier to the students by means of introducing diverse practical 

exercises/drills. We consider that our work was fruitful and we managed to increase 

pupils’ motivation towards the study process.   

 After the experiment, we statistically processed the testing results. We calculated 

the points, average mean and standard deviation by using SPSS program. The same 

program was used for constructing the diagrams too. 
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Conclusions and Recommendations 

 Based on the abovementioned issues we have summarized the following 

conclusions and recommendations: 

1. Grammar, as the combination of rules, for linking words and constructing 

sentences in a correct way plays an important role in the process of 

teaching/studying the language;  

2. While explaining grammatical aspects there is no need of teaching all nuances. 

Attention should be paid only on those grammatical peculiarities which should be 

known by the pupils;  

3. As a rule, language learners have a negative disposition towards the grammar 

lesson, they are afraid of making grammatical errors. That is why grammatical 

aspects should be explained in combination with the general theoretical course of 

the English language and not at the separate “grammar lesson”;  

4. Using all existing methods is not advisable while explaining grammatical material, 

because their usage is depended on the content of the grammatical material to be 

explained, learners’ age and traits;  

5. Disposition is of great importance in learning the English language. With the 

purpose of changing negative attitude towards grammar with the positive one it’s 

essential to diversify teaching methods and use interesting, entertaining materials. 

Positive attitudes are the guarantee of acquiring the English language successfully;  

6. Motivation bears the greatest importance in the process of acquiring the English 

language. Student’s motivation is increased if they observe that the teacher tries to 

help them in achieving success and on the contrary, is decreased if they regard, 

that teacher’s priority is to judge-evaluate only the outcomes;  

7. Our experiment has shown that using authentic materials (news, advertisements, 

brochures and etc.) considerably increases the motivation of the language learner 

at the grammar lesson;  

8. The problem of the grammatical category of voice is absolutely different in the 

English and Georgian languages. From this point of view it should be mentioned, 

that teaching grammatical voice is rather easier in English than in Georgian, 

though, it is still characterized with distinct peculiarities; 
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9. The fact that the text-books give very poor information to the pupils concerning 

the voice category teachers have to use great effort in order to give as many 

exercises as possible and diversify the lessons;  

10. From the existing basic methods mainly the Grammar-Translation and the 

Communicative Language Teaching methods turned out to be most effective 

while teaching the voice category; 

11. According to our experiment, the exercises/activities introduced by us have made 

the pupils more active, motivated and self-confident. Moreover, they changed 

their negative attitude towards the grammar lesson, decreased the feeling of fear 

while making grammatical errors.  

The presented dissertation reviews the linguistic and methodological aspects of 

teaching the voice category. It promotes increasing the efficiency of teaching voice at 

schools, on basic level, that is why we recommend the teachers of the English language to 

use the strategies and methods used by us, as well as the specificity of making 

exercises/drills turned out to be sufficiently effective in case of conducting our 

experiment.  
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