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შესავალი 

კითხვის სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის საკმაოდ 

შრომატევადი პროცესია და ის პედაგოგისა და სტუდენტისგანაც ძალიან დიდ 

ძალისხმევას, ენერგიას, დროსა და მიზანმიმართულ, თავდაუზოგავ შრომას 

მოითხოვს. მართალია, ენის შესწავლის გარკვეულ ეტაპზე შემსწავლელთა ნაწილი 

თვლის, რომ კითხვის უნარის განვითარებაში შესამჩნევ პროგრესს მიაღწია და 

წარმატებული მკითხველი ერთი საფეხურის დასრულების შემდეგ დიდი 

დაბრკოლებების გარეშე კითხულობს მეორე საფეხურის ტექსტს, შემდეგ მესამეს და 

ა.შ., თუმცა კითხვის უნარის გაუმჯობესების პარალელურად მას ხანდახან უწევს 

იმის გაცნობიერება, რომ რეალურ ცხოვრებაში მაინც ხვდება ისეთი ავთენტური 

წასაკითხი მასალები, რომლებიც მის შესაძლებლობებსა და ენის ფლობის დონეს 

აღემატება.  

ავთენტური მასალების გააზრებისთვის სტუდენტთა მოსამზადებლად ენის 

სწავლების პროცესში თავს იჩენს რთული, არაადაპტირებული ტექსტების შემოტანის 

საჭიროება. აღნიშნული მნიშვნელოვანია მეტაკოგნიტური, გააზრებული კითხვისა 

და კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებისთვის. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ პედაგოგის დახმარების გარეშე ავთენტური ტექსტების გააზრებული გაგების 

მცდელობაში შესაძლებელია ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ენის 

შემსწავლელის მიღება: ერთი, რომელიც სირთულეებს თავადვე ართმევს თავს და  

მნიშვნელოვან პროგრესს განიცდის, და მეორე, რომელიც კითხვისას შეხვედრილი 

სიძნელეების გამო დაბნეული და დემოტივირებულია. ამიტომ, ავთენტური 

ტექსტებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში უდიდეს დატვირთვას იძენს შესაბამისი 

სწავლების სტილის დანერგვა და პედაგოგის ფუნქცია-მოვალეობების იმდაგვარად 

განსაზღვრა, რომელიც ენის შემსწავლელებზე იქნება მორგებული. გამომდინარე 

ზემოთ თქმულიდან, კითხვის უნარის განვითარება არ შეიძლება ენის შემსწავლელის 

სრულ პასუხისმგებლობად მოვიაზროთ, მისი სწავლების პასუხისმგებლობა 

გაზიარებულ უნდა იქნეს პედაგოგისა და სტუდენტის მიერ.  

გააზრებული კითხვისა და კრიტიკული აზროვნების უნარის 

განვითარებისათვის სტუდენტებს სჭირდებათ შინაარსობრივად მიმზიდველი, 
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საინტერესო მასალები. ზოგადად, კომპეტენტური მკითხველისათვის ასეთ მასალას 

წარმოადგენს მხატვრული ტექსტები, რომლებიც, თანმხლები სირთულეების 

დაძლევის შემთხვევაში, სტუდენტებისთვისაც ძალიან მიმზიდველ წყაროდ 

შეიძლება იქცეს. 

სტუდენტებსა და მოსწავლეებში არა მარტო გააზრებული კითხვის  

განვითარება, არამედ თვითონ კითხვის პროცესის მიმდინარეობის შესწავლაც საკმაო 

სირთულეს წარმოადგენს და მკვლევარები დიდ ყურადღებას უთმობენ აღნიშნული 

საკითხის გამოკვლევას. ინგლისურ ენაზე კითხვის პროცესის გამოკვლევისას, 

მკვლევართა მიერ ძალიან ბევრი ასპექტია მხედველობაში მისაღები, ამიტომ მისი 

შესწავლა ძალიან დიდ ძალისხმევასა და სწორ დაგეგმვას მოითხოვს. ასევე, 

მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზსაც დიდი ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება. 

თუმცა, კითხვის პროცესის დეტალური ცოდნა და მის სირთულეებში სიღრმისეული 

წვდომა აუცილებელია მხატვრული ტექსტების წარმატებული ინტეგრირებისათვის 

უცხო ენის სწავლებაში. ხოლო ამ უკანასკნელისათვის მნიშვნელოვანი ასპექტია 

არაერთი საკითხის სწორად და ზუსტად განსაზღვრა, რომლებიც კითხვის 

პროცესთან პირდაპირ არის დაკავშირებული. 

ინგლისური ენის სწავლებაში ავთენტური, არაადაპტირებული მასალისთვის 

დამახასიათებელი სირთულის გამო მხატვრული ტექსტები ნაკლებადაა 

ინტეგრირებული. ამიტომ, შეინიშნება მხატვრული ტექსტების საშუალებით 

გააზრებული კითხვის უნარის სწავლების მკვეთრად ჩამოყალიბებული თეორიებისა 

და მოდელების, ასევე პრაქტიკული რეკომენდაციების ნაკლებობა.  

აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით ჩვენ წინაშე გამოიკვეთა საკვლევი 

პრობლემა: არ არსებობს უცხო ენაზე მხატვრული  ტექსტების კითხვისა და 

გააზრების პროცესის დეტალური ინფორმაცია, ასევე, მხატვრული ლიტერატურის 

სწავლებაში ნაკლებად არის გათვალისწინებული ენის შემსწავლელთა 

დამოკიდებულება, შესაძლებლობები, ინტერესები და მოთხოვნილებები. გარდა 

ამისა, სკოლის მოსწავლეებსა და უნივერსიტეტის სტუდენტებში ნაკლებად 

ვხვდებით მეტაკოგნიტურობას, რომელიც შეიძლება მიღწეულ იქნეს უცხო ენაზე 



7 

 

ლიტერატურული ნაწარმოებების სტრატეგიული, გააზრებული კითხვის 

საშუალებით.   

როგორც აღვნიშნეთ, ენის შემსწავლელის გააზრებული კითხვის უნარის 

გასავითარებლად მხატვრული ტექსტის კითხვასა და ამ დროს მიმდინარე პროცესებს 

საფუძვლიანი გამოკვლევა სჭირდება. აუცილებლად გასათვალისწინებელია 

ლიტერატურული ნაწარმოებების კითხვის მიმართ თავად ენის შემსწავლელთა 

დამოკიდებულება, ინტერესები, მოთხოვნილებები, შესაძლებლობები. უაღრესად 

მნიშვნელოვანია კითხვის პროცესის დროს წარმოშობილი სირთულეების აღმოჩენა, 

იმისათვის, რომ მოიძებნოს მათი დაძლევის გზები, მეთოდები და გამოსაყენებელი 

სტრატეგიები. აღნიშნული გარემოება კი, უდავოდ, განაპირობებს ჩვენი 

დისერტაციის თემის აქტუალობას - კერძოდ, გააზრებული კითხვის უნარის 

განვითარებას მხატვრული ტექსტების საშუალებით.  

  ჩვენი ნაშრომის მიზანია ა) შეძლებისდაგვარად აღწეროს ინგლისურ ენაზე 

მხატვრული ლიტერატურის გააზრებული კითხვის მიმდინარეობა ინგლისური ენის 

შემსწავლელის გონებაში; ბ) გამოიკვლიოს ენის შემსწავლელთა დამოკიდებულება, 

ინტერესები, სირთულეები და დაძლევის გზები მხატვრული ტექსტების კითხვისას.  

  ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი ნაშრომის 

კონკრეტული ამოცანები მდგომარეობს კვლევაში დასმულ მთავარ კითხვებზე 

პასუხების მოძიებაში: 

 როგორი დამოკიდებულება აქვთ ინგლისური ენის შემსწავლელებს 

ინგლისურენოვანი ავთენტური ლიტერატურის კითხვის მიმართ? 

  რა პროცესები მიმდინარეობს ინგლისური ენის შემსწავლელში კითხვის 

დროს? 

 რა პრობლემებია მხატვრული ნაწარმოებების კითხვის პროცესში? 

 რა სტრატეგიებს იყენებენ უცხო ენის შემსწავლელები? 

 რამდენად ახერხებენ სტუდენტები დახმარების გარეშე მხატვრული 

ლიტერატურის გააზრებულ კითხვას? 

 როგორ მიმდინარეობს გააზრებული კითხვის განვითარება შემსწავლელებში 

მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვისას? 
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 რა მითითებებს საჭიროებენ სტუდენტები გააზრებული კითხვის 

განვითარებისათვის და როგორ შეიძლება დაეხმაროს მათ პედაგოგი 

აღნიშნული მიზნის მიღწევაში? 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს მხატვრული ტექსტების 

კითხვის პროცესისა და გააზრებისას თანმხლები სიძნელეების სიღრმისეულ 

გამოკვლევაში, რომელიც უკეთესი სწავლების მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და 

დასკვნა-რეკომენდაციების ჩამოყალიბების საშუალებას გვაძლევს. აღნიშნული 

კვლევა სწავლების ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავებაში ითვალისწინებს არა 

მარტო კითხვის მიმდინარეობისას გამოვლენილ სირთულეებს, არამედ 

სტუდენტების დამოკიდებულებას, ინტერესებსა და მოთხოვნილებებსაც. იგი ასევე 

გვთავაზობს წარმოშობილი სირთულეების დაძლევის გზებსაც. გარდა ამისა, კვლევამ 

გამოავლინა ის გარემოება, რომ ზოგიერთი სტრატეგია არაეფექტური გამოყენების 

გამო გადაიქცევა ანტისტრატეგიად, რომელიც, ხელს კი არ უწობს, არამედ უშლის 

სწორ გააზრებას. ასევე, დამოუკიდებელი კითხვით უმეტეს სტუდენტთა 

გააზრებული კითხვის უნარის განვითარება ძალიან ნელია და საჭიროა სტრატეგიათა 

ეფექტური გამოყენების მიზანმიმართული სწავლება. 

საკვლევ კითხვებზე პასუხების გასაცემად, ნაშრომში გამოყენებულია 

თვისებრივი კვლევის მეთოდი, კერძოდ, ფენომენოლოგიური კვლევა. ჩვენ 

შევეცადეთ გამოგვეკვლია შემდეგი ფენომენი: მხატვრული ლიტერატურის 

გააზრებული კითხვა ინგლისურ ენაზე. საკითხის ასეთი მეთოდით კვლევა სიახლეს 

წარმოადგენს ქართველ სტუდენტებთან საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. 

ხოლო ამ კვლევის ვალიდობისთვის  მკვლევარი იყენებს სამი ინსტრუმენტის 

ტრიანგულაციას: 

 ხმამაღლა ფიქრის მეთოდს; 

 მონაწილეთა დღიურებს; 

 მონაწილეთა ინტერვიუს. 

 კვლევაში მონაწილეობდნენ ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სპეციალობის მე-2, მე-3 და მე-4 

კურსის სტუდენტები.  
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სადისერტაციო ნაშრომის თეორიულ ღირებულებას წარმოადგენს მასში 

განხილული ძირითადი საკითხები: 

 კითხვის, როგორც პროცესის სიღრმისეული გააზრება (Anderson, 2004; Baker & 

Brown, 1984; Carrell, 1983; Collins & Smith, 1980; Grabe & Stoller, 2002; Graesser, 

2007; Grellet, 1981; Krashen, 1993; Mokhtari & Reichard, 2004; Nuttall, 2000 და სხვა); 

 მხატვრული ტექსტების სწავლების როლი და მისი მნიშვნელობა (Carter & 

Long, 1991; Collie & Slater, 1987; Erkaya, 2005; Khatib & Shakouri, 2013; Lazar, 1993 

და სხვა); 

 მხატვრული ტექსტების კითხვისას წარმოშობილი პრობლემები და მათი 

დაძლევის გზები (Alemi, 2011; Banu, 2012; Bobkina & Dominguez, 2014; Küçükoglu 

& Arikan, 2011; Lima, 2010; Wu, 2008; Yavuz, 2014; Zwaan, 1991); 

 პედაგოგის როლი ლიტერატურული ნაწარმოების კითხვის პროცესში (Al-

Mahrooqi, 2012; Carr, 1988; Hsu, 2004; Keshavarzi, 2012; Pushpa & Savaedi, 2014; 

Shazu, 2014; Vandrick, 1997; Zhang & Wu, 2009); 

 გააზრებული კითხვის უნარის განვითარებისთვის აუცილებელი 

მითითებებისა და სწავლების სტილის განსაზღვრა (Al-Mahrooqi, 2012; Carter & 

Long, 1991; Dalmau, Bobkina, Martes, 2012; Kheladi, 2013; Lazar, 1993; Mckay, 2001; 

Savvidou, 2004; Vandrick, 1997; Yeasmin, Azad & Ferdoush, 2011).  

როგორც აღვნიშნეთ, ენის შემსწავლელის კითხვისას პროცესების 

მიმდინარეობის ცოდნა მნიშვნელოვნად დაეხმარება პედაგოგს სტუდენტისთვის 

მამოტივირებელი გარემოს შექმნაში, ამიტომ აღნიშნული თეორიული საკითხების  

განხილვა არის ამერიკული, ევროპული თუ აზიური გამოცდილებისა და კვლევების 

შედეგების (Al-Mahrooqi, 2012; Graesser, 2007; Kheladi, 2013; Mckay, 2001; Vandrick, 1997; 

Wu, 2008; Yeasmin, Azad & Ferdoush, 2011) გათვალისწინების მცდელობა. აღნიშნული 

საჭიროა წარმატებული გაკვეთილის ორგანიზების უზრუნველსაყოფად და 

მხატვრული ტექსტების საშუალებით სტუდენტთა თუ მოსწავლეთა გააზრებული 

კითხვის უნარის გასავითარებლად. 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება მდგომარეობს იმ პრაქტიკულ რჩევებსა 

და რეკომენდაციებში, რომლებიც შემუშავებულია კვლევის შედეგად. კერძოდ, 
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კვლევის შედეგებმა გამოავლინა, რომ მკითხველებს განსხვავებული 

დამოკიდებულება აქვთ მხატვრული ლიტერატურის კითხვის მიმართ. ამიტომ, მათი 

დამოკიდებულების გასაუმჯობესებლად და მოტივაციის გასაზრდელად 

აუცილებელია მათ ინტერესებზე, საჭიროებებსა და კითხვის დროს წარმოშობილ 

სირთულეებზე რეაგირება. მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას გაკვეთილზე 

მნიშვნელოვანია კითხვის მოსამზადებელი ეტაპის გავლა და წინარე ცოდნის 

გააქტიურება, გაუგებრობებისა და ბუნდოვანების აღმოფხვრა, ტექსტის 

მაორგანიზებელი ელემენტებისა და ზოგიერთი გრამატიკული სტრუქტურის 

სწავლება, ლექსიკაზე მიზანმიმართული მუშაობა ლექსიკის განმავითარებელი 

სავარჯიშოების საშუალებით.  

კვლევის შედეგები და პრაქტიკული რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს როგორც მკვლევართა და სასწავლო სახელმძღვანელოების ავტორების მიერ, 

ასევე პრაქტიკოსი პედაგოგებისა და ლექტორების მიერ უმაღლეს სასწავლებლებსა 

და სკოლის დამამთავრებელ კლასებში მყოფ მოსწავლეებთან მუშაობისას.   

დისერტაციის სტრუქტურა: ნაშრომი შედგება შესავალის, 3 (სამი) თავის, 

დასკვნის, გამოყენებული ლიტერატურის სიისა და დანართებისგან. შესავალში 

დასაბუთებულია საკვლევი თემის აქტუალობა, წარმოჩენილია მიზნები და 

ამოცანები, მეცნიერული სიახლე, პრაქტიკული და თეორიული ღირებულება და 

კვლევის მეთოდოლოგია. პირველ თავში, გააზრებული კითხვის არსი, რომელიც 

შედგება 6 (ექვსი) ქვეთავისგან, წარმოდგენილია ლიტერატურის მიმოხილვა, 

ავტორის მიერ მოცემულია კითხვის პროცესის გააზრება. მეორე თავში, მხატვრული 

ლიტერატურა უცხო ენის სწავლებისას, რომელიც შედგება 8 (რვა) ქვეთავისგან, 

მოცემულია მხატვრული ლიტერატურის ინტეგრირება სასწავლო პროცესში და 

კითხვის უნარის განვითარების პერსპექტივები მისი საშუალებით. მესამე თავი, 

კვლევა, რომელიც შედგება 4 (ოთხი) ქვეთავისგან, წარმოადგენს ნაშრომის 

ფარგლებში ჩატარებული კვლევის აღწერასა და შედეგად მიღებული მონაცემების 

ანალიზს. დასკვნით ნაწილში მოცემულია კვლევის განხორციელების შედეგად 

მიღებული დასკვნები და შემუშავებულია რეკომენდაციები. დისერტაციას აქვს 

გამოყენებული ლიტერატურა და დანართები. დანართის სახით ასევე 
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წარმოდგენილია DVD დისკზე ჩაწერილი მონაწილეთა 4 (ოთხი) ხმამაღლა ფიქრის 

სესია და 2 (ორი) ინტერვიუ.  გვერდების რაოდენობა 180-ს შეადგენს. 
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თავი I. გააზრებული კითხვის არსი 

გააზრებული კითხვა მთელ რიგ პროცესებს მოიცავს, რომლებიც კითხვის 

მიმდინარეობისას კომბინაციაში მოქმედებენ. ენის შემსწავლელში მათი ეფექტური 

ფუნქციონირება დამოკიდებულია მის ენობრივ კომპეტენციაზე, წინარე ცოდნის 

გამოყენებაზე, სწორი დასკვნების გამოტანის უნარსა და კითხვის მიმდინარეობისას 

კონტროლის განხორციელებაზე. მოცემულ თავში განხილული იქნება უცხო ენაზე 

კითხვის პროცესი, ასევე ისეთი საკითხები, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია კითხვის 

უნართან: ლექსიკური მარაგის ფლობის, გონებრივი სქემისა და ტექსტის 

სტრუქტურის ცოდნის მნიშვნელობა კითხვის პროცესში, ასევე კითხვის 

სტრატეგიების გამოყენება. განხილული იქნება რელევანტური სამეცნიერო 

ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 

 

1.1. უცხო ენაზე კითხვის პროცესი 

თითქმის ყველა მკვლევარი, რომელიც მუშაობს მეორე/უცხო ენის კითხვის 

შესწავლის სფეროში, შეეცადა განემარტა გააზრებული კითხვა. მათ მიერ 

შემოთავაზებულ განმარტებებს ბევრი საერთოც აქვთ და განსხვავებაც, რადგან 

თვითონ ტერმინი „გააზრებული კითხვა“ მთელ რიგ პროცესებს მოიცავს. გრეიბის და 

სთოლერის (Grabe & Stoller, 2002, გვ. 17) მიხედვით, ზოგადი გააზრებისთვის კითხვა 

ტექსტში ინფორმაციის გაგებისა და მისი შესაფერისად ინტერპრეტაციის უნარია. 

თუმცა კითხვის დროს მიმდინარე პროცესების კომბინაცია იძლევა უფრო 

თვალსაჩინო სურათს და ტერმინის უფრო ზუსტ განსაზღვრებას. იგივე ავტორები 

გააზრებულ კითხვას განსაზღვრავენ იმ აუცილებელი პროცესების მიხედვით, 

რომლებიც სრულყოფილი კითხვის დროსაა საჭირო. გრეიბის და სთოლერის (Grabe 

& Stoller, 2002) მიხედვით, სრულყოფილი კითხვა არის: სწრაფი, ეფექტური, 

ინტერაქციული, სტრატეგიული, მოქნილი, შესაფასებელი, მიზანმიმართული, 

გასააზრებელი, სასწავლო და ლინგვისტური პროცესების ერთობლიობა. სმიტის 

(Smith, 2004) აზრით, კითხვა არ შეიძლება მიზნების, წინარე ცოდნის, მკითხველის 
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შეგრძნებების, გრძნობებისა და წასაკითხი ტექსტის ბუნებისგან განცალკევებით 

განვიხილოთ. ასევე, კითხვა არ შეიძლება განვაცალკევოთ მკითხველის 

ინტერესებისა და მოტივებისგან, არც იმ შედეგებისგან, რომლებსაც მკითხველი 

მიაღწევს. გრელეთის (Grellet, 1981) მიხედვით, წერილობითი ტექსტის გაგება ნიშნავს 

შესაბამისი ინფორმაციის მიღებას მაქსიმალური ეფექტურობით (გვ. 3). 

 კითხვის პროცესი, რომელიც უცხო ენაზე, ან მეორე ენაზე ხორცილდება, 

ბევრად განსხვავდება პირველ ენაზე მიმდინარე კითხვის პროცესისაგან. მიქელაძის 

(Mikeladze, 2014, გვ. 11) მიხედვით, მეორე ენაზე კითხვის პროცესი მშობლიურ ენაზე 

კითხვის პროცესისაგან განსხვავდება იმით, რომ პირველი მათგანი მოიცავს ორ ენას. 

გარდა იმისა, რომ, სასურველია, მკითხველი მშობლიურ ენაზე გაწაფული 

მკითხველი იყოს, მეორე/უცხო ენაზე წარმატებული კითხვისთვის ამ ენის საკმაოდ 

კარგი ფლობა და მეტაკოგნიტური აზროვნება სჭირდება. თუმცა, უცხო ენის 

მკითხველებს აქვთ  პირველი ენის ლინგვისტური ცოდნა, და, მიუხედავად იმისა, 

რომ ის ძირითადად ავტომატურია, ეს ცოდნა ან უზრუნველყოფს კითხვითი უნარის 

გადმოტანას მეორე ენაზე კითხვის კონტექსტში, ან ხელს უშლის (Grabe & Stoller, 2002, 

გვ. 41).  

  ამავე ავტორების (Grabe & Stoller, 2002) მიხედვით, მეორე ენაზე კითხვის 

პროცესი შეიძლება საკმაოდ განსხვავებული იყოს მშობლიურ ენაზე კითხვის 

პროცესისაგან. ამ განსხვავებებს განაპირობებს ლინგვისტური, მასალის დამუშავების, 

ინდივიდუალური, გამოცდილების, სოციო-კულტურული და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან დაკავშირებული ფაქტორები. დანართი #1 დეტალურად აღწერს 

ამ განსხვავებებს. 

 უცხო ენაზე კითხვის რამდენიმე მიზანი არსებობს, რომელთა გაერთიანება 

გრელეტის (Grellet, 1981) მიხედვით, ორ ძირითად მიზნად არის შესაძლებელი:  

1. კითხვა ინფორმაციის მისაღებად; 

2. კითხვა სიამოვნებისთვის. 

წარმატებული კითხვისთვის აუცილებელია წაკითხვის მიზნის გათვალისწინება. 

მიზნის შესაფერისად განსაზღვრა და მასზე კითხვის ტემპისა და სტრატეგიების 

მორგება მკითხველის ეფექტური კითხვის ერთ-ერთი წინაპირობაა. გრელეტის 
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(Grellet, 1981, გვ. 17) მიხედვით, სტუდენტები ეფექტურად არასოდეს წაიკითხავენ, 

თუ არ მოარგებენ თავიანთ მიზანს წაკითხვის სიჩქარესა და ხერხებთან. 

 რა მიზნითაც არ უნდა კითხულობდეს, ყველა მკითხველს ერთი საერთო 

მიზანი აქვს: გაიაზროს წაკითხული მასალა, ანუ გაიგოს ის, რისი თქმაც მწერალს 

სურს. ამისათვის აუცილებელია წარმატებული კომუნიკაცია ტექსტთან. ამ პროცესში, 

ნათალის (Nuttall, 2000) აზრით, გადამწყვეტი როლი აქვს ლექსიკის საკმაო 

რაოდენობით ცოდნასა და წინარე ცოდნას იმ საკითხის შესახებ, რომელსაც ტექსტი 

ეხება.  

 ერთი და იგივე ტექსტი სხვადასხვა მკითხველისთვის შეიძლება სხვადასხვა 

სირთულის მაჩვენებლით ხასიათდებოდეს. ნათალის (Nuttall, 2000) მიხედვით, 

ზოგიერთი მკითხველისთვის შეიძლება ადვილი, ზოგისთვის კი რთული გასაგები 

იყოს, თუმცა კითხვის პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ სუსტმა მკითხველმა: 

1. იცოდეს, რაში მდგომარეობს ეს სირთულეები; 

2. იცოდეს მიზანი და ასევე ისიც, რისი მიღება სურს ტექსტისგან; 

3. გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად. 

სხვადასხვა ტექსტის, მოტივაციის, მიზნებისა და ენობრივი შესაძლებლობების 

მიხედვით კითხვის უნარი შეიძლება განსხვავდებოდეს, თუმცა კითხვის 

მიმდინარეობისას აქტიურდება მსგავსი პროცესები (Grabe & Stoller, 2002). ავტორები 

გვთავაზობენ კითხვის დროს მიმდინარე პროცესების ჩამონათვალს მშობლიურ 

ენაზე დახელოვნებული  მკითხველისთვის. ჩვენს კვლევაში შევეცდებით 

გამოვიკვლიოთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები უცხო (ინგლისურ) ენაზე 

კითხვის დროს. დანართი #2 წარმოადგენს ამ მოდელს.  

დანართში წარმოდგენილი დაბალი საფეხურის პროცესები წარმოადგენენ 

უფრო ავტომატურ, ლინგვისტურ პროცესებს, ხოლო მაღალი საფეხურის პროცესები 

უფრო გააზრების პროცესებია, რომლებიც დამყარებულია მკითხველის წინარე 

ცოდნასა და დასკვნების გაკეთების უნარზე (Grabe & Stoller, 2002). ვფიქრობთ, 

მნიშვნელოვანია,  რას გულისხმობენ ავტორები თითოეული პროცესში. 

ლექსიკის ცოდნა - სიტყვის მნიშვნელობის ცნობა მისი დანახვისთანავე. ის 

წარმოადგენს ყველაზე ფუნდამენტურ პროცესს კითხვის წარმატებისთვის.  
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სინტაქსური გარჩევა - გრამატიკული ინფორმაციის ფლობა, რომელიც მკითხველს 

საშუალებას აძლევს მიხვდეს, როგორ უნდა იქნეს გაგებული ესა თუ ის სიტყვა. ასევე, 

განსაზღვროს ვის/რას ეხება ნაცვალსახელები და განსაზღვრული არტიკლი. 

სემანტიკური წინადადების ფორმირება - სიტყვათა მნიშვნელობისა და 

სტრუქტურული ინფორმაციის გაერთიანება წინადადებაში აზრის გამოსატანად. 

ხანმოკლე მეხსიერების აქტივაცია - ზემოთ აღწერილი პროცესები გადამუშავდება 

ხანმოკლე მეხსიერების მიერ. აუცილებელია წაკითხულის აზრიან ინფორმაციად 

სწრაფად გაერთიანება, სხვა შემთხვევაში იგი ქრება ხანმოკლე მეხსიერებიდან, და 

კითხვის პროცესი არაეფექტური ხდება. 

კითხვის გააზრების ტექსტის მოდელის შექმნა - მთავარი იდეების ფორმირება, 

რომელსაც მკითხველი არამთავარისგან გამოარჩევს. ფაქტიურად, იგი არის ტექსტის 

მთავარი იდეების შეჯამება. 

მკითხველის ინტერპრეტაციის სიტუაციური მოდელის შექმნა - მკითხველის 

ინტერპრეტაცია მიზნების, გრძნობების, მოლოდინების საფუძველზე. 

წინარე ცოდნის გამოყენება და დასკვნების გამოტანა - წინარე ცოდნის საფუძველზე 

ხდება დასკვნების გამოტანა. აღნიშნულის დროს შეიძლება გაკეთდეს როგორც 

სწორი, ასევე არასწორი დასკვნები. ამ უკანასკნელის მიზეზი შეიძლება იყოს 

არასწორი ან არასრული ცოდნა, ხოლო შედეგი მკითხველის დაბნეულობა ან 

ტექსტის ხარვეზებით გააზრება. 

კონტროლის განხორციელება - ამ პროცესში იგულისხმება მონიტორინგი და  

გააზრების სწორი მიმართულებით წაყვანა. 

აღნიშნული პროცესების ეფექტური მიმდინარეობა განაპირობებს კითხვის 

პროცესის წარმატებას. თუ რომელიმე მათგანის ფუნქციონირება გამართულად ვერ 

მიმდინარეობს, მაშინ ხარვეზი ჩნდება კითხვის პროცესშიც. რა თქმა უნდა, 

მშობლიურ ენაზე კითხვისას დაბალი საფეხურის პროცესები მეტად ავტომატურია, 

ვიდრე მეორე და უცხო ენაზე კითხვისას, ამიტომ გააზრების სირთულეების 

წარმოქმნის ალბათობა ამ უკანასკნელის დროს უფრო მეტია. ნებისმიერი ენის 

შემსწავლელის და მისი პედაგოგის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიზანი ამ  

პროცესების ავტომატიზაცია უნდა იყოს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია წინარე 
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ცოდნისა და კითხვისას წარმოშობილი მოლოდინების შეთავსება ტექსტში მოცემულ 

ინფორმაციასთან. მიქულექის (Mikulecky, 2008, გვ. 6) მიხედვით, გააზრება ხდება 

მაშინ, როდესაც მკითხველის მოლოდინები მოერგება ტექსტის ინფორმაციას. 

კითხვის დროს ზოგიერთი მკითხველი ცდილობს გაიგოს ყველა სიტყვა, ზოგ 

მკითხველს ურჩევია უგულებელყოს უცხო სიტყვები, გამიზნულად გამოტოვოს 

ისინი და გაიგოს ტექსტის ძირითადი შინაარსი. ამის მიხედვით არსებობს ტექსტის 

დამუშავების რამდენიმე მოდელი:  

 მოდელი, რომელსაც უწოდებენ კითხვას დეტალებიდან-ზოგადისკენ 

(bottom-up model); 

 მოდელი, რომელიც ცნობილია, როგორც კითხვა ზოგადიდან-

დეტალებისკენ (top-down model); 

 ინტერაქციული მოდელი (interactive model).  

დეტალებიდან-ზოგადისკენ კითხვის მოდელის გამოყენების დროს, ტექსტში 

დეტალურად ხდება თითოეული სიტყვის გაანალიზება (Grabe & Stoller, 2002, გვ. 32). 

მისგან განსხვავებით, ზოგადიდან-დეტალებისკენ კითხვის მოდელის გამოყენებისას, 

მკითხველი იყენებს თავის ცოდნასა და გამოცდილებას ტექსტის უკეთესად 

გასაგებად (Nuttall, 2000) და სასარგებლო ინფორმაციის პოვნით ადასტურებს, ან 

უარყოფს თავის მოლოდინებს  (Grabe & Stoller, 2002).  

ქარელის (Carrel, 1998) აზრით, ბოლო პერიოდამდე კითხვა განიხილებოდა 

პასიურ პროცესად, რომლის დროსაც ტექსტის შინაარსის გაგება შესაძლებელი იყო 

უფრო მცირე ერთეულების (ასოები, სიტყვები) უფრო დიდ ერთეულებად 

გაერთიანებით (ფრაზებად, წინადადებებად), ხოლო ზოგადიდან-დეტალებისკენ 

მიმართულებით კითხვამ მკითხველი უფრო აქტიური გახადა. ნათალი (Nuttall, 2000) 

შემდეგნაირად აღწერს ზოგადიდან-დეტალებისკენ კითხვას:  

ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ ეს მიდგომა არწივის თვალთახედვას. დიდი 

სიმაღლიდან არწივს შეუძლია დაინახოს მის ქვემოთ არსებული ვრცელი 

ტერიტორია... მკითხველი ითვისებს არწივის მხედველობას, როდესაც 

ტექსტის მთლიანობაში გააზრების დროს მას თავის ცოდნასა და 

გამოცდილებასთან აკავშირებს. (გვ. 16-17) [We might compare this approach to an 
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eagle’s eye view of the landscape. From a great height, the eagle can see a wide area 

spread out below… A reader adopts an eagle’s eye view of the text when he considers it 

as a whole and relates it to his own knowledge and experience] 

თუმცა, მკვლევართა აზრით, ცალკე აღებული თითეული მათგანი სრულებით 

არ არის სრულყოფილი (Anderson, 2004; Grabe & Stoller, 2002; Nuttall, 2000). კითხვის 

გარკვეულად გაუმჯობესებული მოდელია ინტერაქციული მოდელი. ანდერსონის 

(Anderson, 2004) მიხედვით:  

ინტერაქციული მოდელები აერთიანებენ დაბალი საფეხურის პროცესებს, 

რომელიც წარმატებული კითხვისთვის არის საჭირო, ასევე მაღალი საფეხურის 

პროცესებს. დაბალი საფეხურის პროცესები მოიცავს სიტყვების სწრაფად 

ცნობისა და მათ სინტაქსურ და სემანტიკურ ერთეულებად გაერთიანების 

უნარს. მაღალი საფეხურის პროცესები მოიცავს მკითხველის წინარე ცოდნის 

გააქტიურების უნარსა და ტექსტის გაგების მონიტორინგს. (გვ. 12-13) 

[Interactive models combine the lower-level processes that are needed for successful 

reading as well as the higher-level processes. The lower-level processes involve rapid 

word recognition and the ability to combine those words into syntactic and semantic 

units. The higher-level processes involve a reader’s ability to activate prior knowledge 

and monitor comprehension of the text] 

ამგვარად, გააზრებული კითხვა რამდენიმე პროცესის გამართული 

ფუნქციონირების შედეგია, და რაც უფრო წარმატებულია მათი მოქმედება, მით 

უფრო წარმატებულია ტექსტის გააზრება. მიგვაჩნია რომ, რადგანაც მშობლიურ ენასა  

და უცხო ენაზე მკითხველები ფლობენ ინგლისური ენის განსხვავებულ 

ლინგვისტურ ცოდნას, ზემოთ ჩამოთვლილი კითხვის პროცესების ფუნქციონირება 

შედარებით ნელი და ნაკლებად გამართულია ამ უკანასკნელთა შემთხვევაში. უფრო 

ბევრი სირთულის არსებობის გამო, ინგლისური ენის შემსწავლელებს მეტად 

სჭირდებათ მათი გაცნობიერება, გადაჭრის ეფექტური გზების დასახვა და დასახული 

მიზნის გათვალისწინებით კითხვის მოდელების კომბინაციაში გამოყენება. 
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1.2. ლექსიკური მარაგის მნიშვნელობა კითხვის პროცესში 

კითხვის პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი მკითხველის ლექსიკური 

მარაგია, რომლის გარეშე უცხო ენაზე კითხვისა და გააზრების პროცესი 

წარმოუდგენელია. უცხო ენის  სიტყვათა მარაგის ფლობის დონე მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ტექსტისა და მკითხველის ინტერაქციის ხასიათსა და მის საბოლოო 

შედეგს. ნათალის (Nuttall, 2000, გვ. 6) მიხედვით, თუ მკითხველის ლექსიკა მწერლის 

ლექსიკაზე ბევრად მწირია, ტექსტი ძალიან რთული გასაგები იქნება.  

ლექსიკის ცოდნის მნიშვნელობაზე და კითხვის გაგებასთან მის 

ურთიერთკავშირზე საუბრისას გრეიბს და სთოლერს (Grabe & Stoller, 2002) მოჰყავთ 

მანქანის ანალოგია. მათი აზრით, მანქანას, როგორც კითხვის ზოგად გაგებას 

მივყავართ დანიშნულების ადგილამდე (ანუ ტექსტის გაგებამდე), მაგრამ მანქანა 

ვერსად ვერ წავა საწვავის გარეშე (საწვავი - ამ შემთხვევაში არის ლექსიკური მარაგი), 

რომელიც უნდა ჩავასხათ მანქანაში, რომ მანქანამ დაიწყოს მოძრაობა და მივიდეს 

დანიშნულების ადგილამდე (გვ. 22).  

ყოველდღიურად, ან კვირაში რამდენჯერმე, სტუდენტს უხდება ინტერაქცია 

შესასწავლ ენასთან. ლექსიკის ნაწილს იგი მიზანმიმართულად სწავლობს, თუმცა 

დიდი მოცულობის მასალის კითხვა საშუალებას აძლევს გაუთვითცნობიერებლად 

აითვისოს უცნობი სიტყვები. ელის და მანგუბაის (ციტირებულია ქრაშენის 

მიხედვით, Krashen, 1993) აზრით, ლიტერატურული ნაწარმოებების კითხვას ძალიან 

მნიშვნელოვანი როლი აქვს მეორე ენის ათვისებისას. მათ კვლევაში თავისუფალი 

კითხვის პროგრამაში ჩართულმა სტუდენტებმა უკეთესი შედეგები აჩვენეს კითხვის 

უნარის, წერისა და გრამატიკის ტესტებში, ვიდრე აუდიო-ლინგვურ სწავლების 

პროგრამაში ჩართულმა სტუდენტებმა. მოგვიანებით ჩაატარებულმა ელის (Elley, 

1991) კვლევამ, რომელშიც 3000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა, გაამყარა წინა 

კვლევის შედეგები, რადგან თავისუფალი კითხვის პროგრამაში ჩართულმა 

შემსწავლელებმა უკეთესი შედეგის მიღწევა შეძლეს კითხვის უნარის, წერის, 

მოსმენისა და გრამატიკის ტესტებში.  
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ლექსიკის მარაგის ძალიან ეფექტური დონით გამოირჩეოდნენ ქრაშენის და 

ჩოს (Cho & Krashen, 1994) კვლევის მონაწილეები, რომლებიც კითხულობდნენ 

რომანებს. კვლევის ბოლოს მათ აჩვენეს ლექსიკური მარაგის მნიშვნელოვანი ზრდა, 

ასევე შეიძინეს თვითდაჯერებულობა შესასწავლ ენაზე საუბრისას. ქრაშენის (Krashen, 

1993) აზრით, ენის დაუფლება საუკეთესოდ ხდება დიდი მოცულობის კითხვის 

საშუალებით, და რაც უფრო მეტს კითხულობს ადამიანი, მით უფრო უმჯობესდება 

მისი კითხვის უნარი. ენის ათვისება ხდება ქვეცნობიერად - შეთვისების პროცესში. 

მკითხველი კონცენტრირებულია მნიშვნელობის გაგებაზე და არა ფორმის 

გააზრებაზე. ასე რომ, ათვისების პროცესი იგივეა, რაც შემთხვევითი სწავლა (Krashen, 

1989, გვ. 440).   

მკვლევარები (Krashen, 1993; Nuttall, 2000) რეკომენდაციას უწევენ კითხვას 

სიამოვნებისთვის. ასეთი კითხვა გულისხმობს სასურველი წიგნის არჩევას, რომლის 

კითხვის დროსაც ლექსიკონში არ ხდება ყველა უცხო სიტყვის მოძებნა. უდავოდ, 

მხატვრული ტექსტების კითხვის დროს ლექსიკის შემთხვევითი შეთვისებაც ხდება, 

თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ მასში ახალი სიტყვების ხვედრითი წილი 

საკმაოდ დიდია. კითხვის პროცესის გაადვილებისა და ლექსიკის ათვისებისთვის 

აუცილებელია ლექსიკაზე მიზანმიმართული მუშაობა, რადგან უზნაძის (1940) 

მიხედვით, „ამერიკელი და ინგლისელი ფსიქოლოგების გამოკვლევებში 

ექსპერიმენტულად დადგენილია, რომ „შემთხვევითი მეხსიერება“, სადაც წინასწარ 

განზრახვაზე ლაპარაკი ზედმეტია, გაცილებით უფრო სუსტია, ვიდრე მეხსიერების 

ის ფორმები, სადაც დამახსოვრების განზრახვა ღებულობს მონაწილეობას - 

მიუხედავად იმისა, რომ სხვამხრივ პირობები ორივე შემთხვევაში შეიძლება 

სავსებით ერთნაირი იყოს“ (გვ. 301). აუცილებელია გაკვეთილის მსვლელობისას 

ლექსიკის განმავითარებელი სავარჯიშოების შესრულება. გაკვეთილზე ლექსიკური 

სავარჯიშოების შეტანის რეკომენდაციას იძლევა ერქაია (Erkaya, 2005). აღნიშნულის 

საჭიროებას ადასტურებს ბენსოუსანისა და ლაუფერის (ციტირებულია პარიბახტის 

და ვესჩეს მიხედვით, Paribakht & Wesche, 1997) კვლევა, რომლის მიხედვით, ტექსტის 

კითხვის პროცესში მოზრდილი მკითხველებისთვის უცხო სიტყვის მნიშვნელობის 

კონტექსტში მიხვედრა ძალიან ხშირად წარუმატებელი იყო. აგრეთვე, პარიბახტისა 
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და ვესჩეს (Paribakht & Wesche, 1997) კვლევის თანახმად, კითხვის დროს მოზრდილთა 

უმეტესობა უგულებელყოფდა უცხო სიტყვებს, თუ სავარჯიშოები არ მოითხოვდა 

მათზე კონცენტრაციას. იმავე ავტორების მიერ ჩატარებულ კვლევაში, ჯგუფმა, 

რომელიც კითხვის გარდა ასრულებდა ლექსიკურ სავარჯიშოებს, უკეთესი შედეგი 

აჩვენა ლექსიკური მარაგის ზრდის კუთხით, ვიდრე ჯგუფმა, რომელიც მხოლოდ 

კითხულობდა. 

ამგვარად, მდიდარი ლექსიკური მარაგი უმნიშვნელოვანესია ტექსტის 

გააზრებისთვის. იმ მკითხველებისთვის, რომლებსაც ძალიან მწირი ლექსიკური 

მარაგი აქვთ, გააზრებული კითხვის მიღწევა ძალიან ძნელი და შეიძლება 

შეუძლებელიც იყოს. ამიტომ, ინგლისური ენის შემსწავლელებს უნდა ვუბიძგოთ 

მისი დაუფლებისკენ დიდი მოცულობის მასალის კითხვისა და მიზანმიმართული 

დასწავლის საშუალებით, ასევე ლექსიკის განმავითარებელი სავარჯიშოების 

უზრუნველყოფით. 

 

1.3. კითხვის სტრატეგიების გამოყენება 

ბოლო ოცდაათი წელია მეცნიერები სისტემატურად იკვლევენ მკითხველის 

მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებს წაკითხული ტექსტის გასააზრებლად. ჰოუვი და 

სულივანი (Howe & O'Sullivan, 1990) შემდეგნაირად განმარტავენ სტრატეგიებს: 

„...სტრატეგიები არის დავალებაზე დაფუძნებული სათანადო ქმედებები, რომელიც 

გამოიყენება თვალსაჩინო შედეგის მისაღწევად (გვ. 132).  [...strategies are task-based 

appropriate behaviors, used in the service of maximizing performance]. 

სტრატეგიათა გამოყენება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს წაკითხული ტექსტის 

წარმატებულ გააზრებას. მათი გამოყენება აუცილებელია თუნდაც იმის გამო, რომ 

კითხვის პროცესების უმეტესობა უცხო ენაზე კითხვის მიმდინარეობისას არ არის 

ავტომატური და მკითხველს სჭირდება გარკვეული ხერხები მისთვის ძნელი 

ტექსტის სასურველ დონეზე გასააზრებლად.  

ზოგიერთი მკვლევარი და პრაქტიკოსი პედაგოგი თვლის, რომ ექსტენსიური 

კითხვა მიიყვანს მკითხველს სასურველ შედეგამდე: გახდეს მეტაკოგნიტური 
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მკითხველი. მართალია, გრაესერი და პრესლი (Graesser, 2007; Pressley, 2002) 

ადასტურებენ დიდი მოცულობის მასალის კითხვის სარგებელს მკითხველის 

კითხვის უნარის გაუმჯობესებისთვის, თუმცა ისინი მიუთითებენ სტრატეგიათა 

მიზანმიმართული სწავლების აუცილებლობაზე, რადგან თვლიან, რომ ათწლეულიც 

კი არ არის საკმარისი მხოლოდ კითხვის საშუალებით გააზრების სტრატეგიების 

ასათვისებლად. გრაესერის (Graesser, 2007) აზრით, მართალია, გააზრების 

სტრატეგიების პირველადი დანერგვა გარკვეული “მსხვერპლის გაღების“ ხარჯზე 

ხდება, თუმცა ამ უკანასკნელის წილი თანდათან კლებულობს დროთა განმავლობაში, 

რადგანაც კოგნიტური სტრატეგიები ავტომატური ხდება პრაქტიკის საფუძველზე 

(გვ. 5). პრესლის (Pressley, 2006, გვ. 5) აზრით, შედეგზე ორიენტირებული 

სტრატეგიები შეიძლება მკითხველმა ვერ აითვისოს, ან ამისთვის დამოუკიდებლად 

დასჭირდეს არაერთი წელი. გამოცდილების დაგროვების საფუძველზე მკითხველის 

განვითარება ძალიან ნელი და არადამაჯერებელია სტრატეგიათა სწავლებასთან 

შეფარდებით. 

 სტრატეგიული კითხვა გულისხმობს კითხვის მიზნის მორგებას კითხვის 

სტრატეგიებთან. სხვადასხვა ტიპის ტექსტი მოითხოვს განსხვავებული მიდგომით 

დამუშავებას: ზოგიერთ ტექსტში საჭიროა დეტალური კითხვა, მაგ, სამეცნიერო 

სტატიაში, ხოლო ზოგიერთ ტექსტში - კითხვა ზოგადი შინაარსის გასაგებად (Grellet, 

1981). ავტორი მკითხველებს ურჩევს გაიაზრონ შემდეგი ინფორმაცია: 

 რას კითხულობენ? 

 რატომ კითხულობენ? 

 როგორ კითხულობენ? 

უცხო ენის სწავლების სფეროში უამრავი კვლევა ადასტურებს სტრატეგიათა 

გამოყენების მნიშვნელობასა და მისი სწავლების დანერგვის აუცილებლობას 

(Mehrdad, Ahghar & ahghar, 2012; Song, 1998; Zhang, 2008). ჟანგის (Zhang, 2008) კვლევამ 

დაადასტურა სტრატეგიათა გამოყენების სწავლების ეფექტურობა და მისი 

საშუალებით კითხვის გააზრების ხარისხის გაზრდა. სონგის (Song, 1998) კვლევის 

მიხედვით, სტრატეგიათა სწავლების ეფექტურობა განსაკუთრებით გამოჩნდა 

დაბალი კითხვის უნარის მქონე სტუდენტებში, შემდეგ საშუალო, და ბოლოს, მაღალ 
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დონეზე მყოფებისთვის. მეჰრდადი, აჰღარი და აჰღარი (Mehrdad, Ahghar & ahghar, 

2012) ასევე ადასტურებენ კითხვის სტრატეგიათა სწავლების საჭიროებას. მათი 

მიხედვით, კოგნიტურ და მეტაკოგნიტურ სტრატეგიათა შესახებ სწავლებას არ 

ჰქონდა მნიშვნელოვანი გავლენა ელემენტარული საფეხურის სტუდენტებში, ასევე 

არ ჰქონდა ზეგავლენა მოწინავე დონის შემსწავლელებში, თუმცა საშუალო დონის 

სტუდენტებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯებესეს გააზრებული კითხვა.  

უდავოდ, მეტაკოგნიტური აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვის 

გააზრებისთვის. ანდერსონის მიხედვით, (Anderson, 2002) მეტაკოგნიცია არის ფიქრი 

ფიქრის შესახებ და მეტაკოგნიტურად გათვითცნობიერებული პედაგოგები და 

შემსწავლელები პოულობენ გამოსავალს მაშინაც კი, როდესაც არ იციან, რა გააკეთონ: 

ისინი ყოველთვის პოულობენ სტრატეგიებს, რომლებიც სჭირდებათ. სალიმის (Salim, 

2013) აზრით, შესაფერისი სტრატეგიების გამოყენება გააზრებული, წარმატებული 

კითხვის მიღწევის ერთ-ერთი გზაა. შესაფერისი სტრატეგიების შერჩევა გულისხმობს 

მუდმივ მონიტორინგს მკითხველის მიერ გამოყენებული სტრატეგიების 

ეფექტურობის შესაფასებლად, ხოლო არაეფექტურობის აღმოჩენის შემთხვევაში 

აუცილებელია მათი ჩანაცვლება ეფექტური სტრატეგიებით. არ არის საკმარისი 

სტრატეგიების შესახებ ცოდნა. მკითხველს აგრეთვე უნდა შეეძლოს გამოიყენოს 

ისინი სტრატეგიულად (Anderson, 1991, გვ. 468-469). 

მეტაკოგნიტური აზროვნება მნიშვნელოვანია არა მარტო იმის გამო, რომ ის 

განაპირობებს ეფექტური სტრატეგიების შერჩევას, არამედ იმის გამოც, რომ ის 

მოიცავს გააზრების მონიტორინგს და სირთულეების შემჩნევას. სიძნელეების 

იდენტიფიცირება მონიტორინგის მნიშვნელოვანი საფეხურია (Nuttall, 2000; Pressley, 

2002), რომელიც განაპირობებს სტრატეგიათა კომპლექსის ამუშავებას მათ 

დასაძლევად და არასწორი ინტერპრეტაციის გამოსასწორებლად. პრესლის (Pressley, 

2002) მიხედვით, პრობლემების მონიტორინგის მნიშვნელოვანი ფორმა იმის 

გაცნობიერებაა, რომ ვერ ხერხდება ტექსტის გაგება. გააზრების პრობლემების ასეთი 

გაცნობიერება იწვევს კითხვის სტრატეგიათა ცვლილებას, მაგალითად, ტექსტის 

უფრო ფრთხილად და ყურადღებით წაკითხვას, ან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

მონაკვეთების განმეორებით წაკითხვას (გვ. 296). აუცილებელია აღინიშნოს, რომ 
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ხარვეზების შემჩნევის შემდეგ მნიშვნელოვანი საფეხურია არასწორი ინფორმაციის 

გამოსწორება, რომლის განხორციელების მცდელობის შემდეგ ისევ კონტროლს აქვს 

მნიშვნელოვანი როლი. კითხვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია შემოწმდეს, გამოსწორდა 

თუ არა აღნიშნული ხარვეზი, და დაკორექტირებული ვერსია არის თუ არა 

რელევანტური და სწორი. 

გამოცდილი მკითხველები მეტაკოგნიტურად არიან გათვითცნობიერებულნი, 

ხოლო დამწყები და წარუმატებელი მკითხველები მეტად არიან კონცენტრირებულნი 

ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობის გაგებაზე და უჭირთ სტრატეგიათა ცვლა 

კითხვის გააზრების დონის გასაუმჯობესებლად (Carrell, 1998). კარაოღლუს (Karaoglu, 

2008) აზრით, წარმატებულმა შემსწავლელებმა იციან თავიანთი ძლიერი და სუსტი 

მხარეები. ისინი ეფექტურად იყენებენ ძლიერ მხარეებს და ახდენენ სისუსტეების 

კომპენსირებას (გვ. 1), ამიტომ მეტაკოგნიტური სტრატეგიების გამოყენების სწავლება 

აუცილებელია პირდაპირი ინსტრუქციის გზით (Baker & Brown, 1984).  

კვლევები ადასტურებენ, რომ მეტაკოგნიტური სტრატეგიების გამოყენება 

დადებითად აისახება კითხვის შედეგზე, ხოლო მის ნაკლებ გამოყენებასთან 

ასოცირდება წარუმატებელი კითხვა. ფაკითის (Phakiti, 2003) მიერ ჩატარებული 

კვლევა მოწმობს, რომ კოგნიტურ და მეტაკოგნიტურ სტრატეგიებს დადებითი 

გავლენა აქვს ტესტის შედეგებზე და წარმატებული მკითხველები იყენებენ უფრო 

მეტ მეტაკოგნიტურ სტრატეგიას, ვიდრე ნაკლებად წარმატებულნი. ღაჰარმა და 

ბასანჯიდეჰმა (Ghahari & Basanjideh, 2015) ასევე გამოიკვლიეს, რომ კოგნიტურ და 

მეტაკოგნიტურ სტრატეგიათა გამოყენება დადებით ზეგავლენას ახდენდა კითხვის 

დაუფლებასა და პრობლემის გადაჭრაზე. უფრო კონკრეტულად, მათ დაადგინეს, 

რომ მეტაკოგნიტური სტრატეგიების გამოყენება ხელს უწყობდა უფრო პრობლემის 

გადაჭრას, მაშინ, როდესაც კოგნიტური სტრატეგიები ხელს უწყობდა წაკითხულის 

გააზრებას. მეტაკოგნიტურ სტრატეგიათა გამოყენების სიმცირით გამოწვეულ 

პრობლემებზე მიუთითებს კოროტაევა (Korotaeva, 2012), და აკრიტიკებს პედაგოგების 

მიდგომას რუსეთში, რომლის მიხედვით, მათ მიზანს სტუდენტთა ტესტებისათვის 

მომზადება წარმოადგენს.  
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იმის გამო, რომ უცხო ენის შემსწავლელის კითხვის დროს მიმდინარე 

პროცესები ნაკლებად ავტომატურია, კითხვის გააზრებაში სტრატეგიათა გამოყენება 

მეტი სიხშირით ხდება, ვიდრე მშობლიურ ენაზე კითხვის მიმდინარეობისას. 

მოხტარისა და რეიჩარდის (Mokhtari & Reichard, 2004) მიხედვით, პირველ და მეორე 

ენაზე აკადემიური მიზნით კითხვის დროს ორივე ჯგუფის მონაწილეებმა გამოიყენეს 

მსგავსი სტრატეგიები, თუმცა ზოგჯერ უცხო ენის ტექსტის მკითხველები 

აფიქსირებდნენ კონკრეტულ სტრატეგიათა გამოყენებას უფრო მეტი ინტენსივობით, 

ვიდრე მკითხველები მშობლიურ ენაზე. 

მკვლევარები კითხვის უამრავ სტრატეგიას გვთავაზობენ, რომელთა სწავლება 

სტუდენტების სტრატეგიულ მკითხველებად გადაქცევაში მნიშვნელოვან წვლილს 

შეიტანს. სტრატეგიათა სწავლებისათვის აუცილებელია პედაგოგს კარგად ჰქონდეს 

შესწავლილი სტრატეგიათა ჩამონათვალი, კლასიფიკაცია და გამოყენების 

ეფექტურობა კონკრეტულ ტექსტსა თუ კონკრეტულ მონაკვეთთან მიმართებით.  

ჯანზენმა და სთოლერმა (Janzen & Stoller, 1998) შემოთავაზებული 

სტრატეგიები დაყვეს ათ ძირითად სტრატეგიად: კითხვის მიზნის იდენტიფიცირება, 

წინასწარი გადახედვა, ვარაუდების დაშვება, კითხვების დასმა, ვარაუდების 

შემოწმება ან კითხვებზე პასუხების მოძიება, ტექსტის დაკავშირება წინარე 

ცოდნასთან, შეჯამება, ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან დაკავშირება, 

ყურადღების გამახვილება ტექსტის სტრუქტურაზე, განმეორებითი წაკითხვა. 

კოლინსი და სმიტი (Collins & Smith, 1980) გამოყოფენ კითხვის სტრატეგიის 

ექვს ძირითად კატეგორიას: უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება, განსჯის 

გადავადება, სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება, მიმდინარე მონაკვეთის 

განმეორებითი წაკითხვა, წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა, ექსპერტ 

წყაროსთან მისვლა (პედაგოგი, მშობელი, ლექსიკონი...). სავარაუდო ჰიპოთეზების 

ფორმირებაში ავტორები გულისხმობენ ძირითადად ორ ტიპს: ვარაუდების 

დაშვებასა და სიტყვის, ან ტექსტის გარკვეული ნაწილის ინტერპრეტაცია/მიხვედრას. 

გაცილებით დიდი ჩამონათვალი (22 სტრატეგია) აქვთ გრეიბს და სთოლერს 

(Grabe & Stoller, 2002, გვ. 211): კითხვის მიზნის განსაზღვრა; შესასრულებელი 

საფეხურების დაგეგმვა; ტექსტის წინასწარი გადახედვა; ტექსტის ან მისი ნაწილის 
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შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება; ვარაუდების შემოწმება; ტექსტის შესახებ 

კითხვების დასმა; დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება; ტექსტის დაკავშირება 

წინარე ინფორმაციასთან; ინფორმაციის შეჯამება; დასკვნების გაკეთება; ტექსტის 

ერთი ნაწილის მეორესთან დაკავშირება; ტექსტის სტრუქტურაზე ყურადღების 

გამახვილება; განმეორებითი წაკითხვა; უცხო სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში 

მიხვედრა; დისკურსის “მანიშნებლების“ გამოყენება; გააზრების შემოწმება; 

სირთულეების იდენტიფიცირება; არასწორი ინფორმაციის გამოსასწორებლად 

ეტაპების გავლა; ავტორის კრიტიკა; ტექსტის კრიტიკა; განსჯა, თუ რამდენად იყო 

მიღწეული დასახული მიზნები; ფიქრი იმის შესახებ, თუ რისი სწავლა შეიძლება 

ტექსტიდან. 

მოხტარიმ და შეორიმ (Mokhtari & Sheorey, 2002) სტრატეგიები სამ ძირითად 

კატეგორიად დაყვეს: 

1) გლობალური სტრატეგიები: კითხვის დროს მიზანი მაქვს გონებაში; 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად ვფიქრობ იმაზე, რაც ვიცი; წინასწარ 

გადავხედავ ტექსტს, რომ ვნახო რის შესახებ იქნება; ვფიქრობ იმაზე, 

რამდენად ემთხვევა ჩემი კითხვის მიზანი და შინაარსი; წინასწარ გადავხედავ 

ტექსტს ისეთი მახასიათებლების შესამჩნევად, როგორებიცაა მისი მოცულობა 

და სტრუქტურა; კითხვისას ვიღებ გადაწყვეტილებას, რა წავიკითხო უფრო 

დეტალურად და რისი უგულებელყოფა მოვახდინო; ვიყენებ ცხრილებს, 

ფიგურებსა და სურათებს გააზრების გასაზრდელად; ვიყენებ კონტექსტის 

მინიშნებებს წაკითხულის გააზრებაში დასახმარებლად; მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის იდენტიფიცირებისთვის ვიყენებ ტიპოგრაფიულ 

მახასიათებლებს, როგორებიცაა გამუქებული და დახრილად დაწერილი 

ადგილები; კრიტიკულად ვაანალიზებ და ვაფასებ ტექსტში წარმოდგენილ 

ინფორმაციას; ახალი ინფორმაციის შეხვედრისას ვამოწმებ გაგებას; ვცდილობ 

ტექსტის შინაარსის მიხვედრას კითხვის მომენტში; ვამოწმებ, სწორი იყო თუ 

არა ტექსტის შესახებ ჩემი მიხვედრები. 

2) პრობლემის გადამჭრელი სტრატეგიები: წაკითხულის გასააზრებლად 

ვკითხულობ ყურადღებით და ნელა; კონცენტრაციის დაკარგვის შემთხვევაში 
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ვბრუნდები უკან; ჩემი კითხვის ტემპს ვარგებ წასაკითხ მასალას; ტექსტის 

გართულების შემთხვევაში უფრო დიდ ყურადღებას ვაქცევს იმას, რასაც 

ვკითხულობ; ვჩერდები დროდადრო და ვფიქრობ წაკითხულის შესახებ; 

ვცდილობ, წარმოვიდგინო წაკითხული ინფორმაცია უკეთესად 

დასამახსოვრებლად; ტექსტის გართულებისას განმეორებით ვკითხულობ 

წაკითხულის უკეთესად გასააზრებლად; ვცდილობ მივხვდე უცნობი 

სიტყვებისა და ფრაზების მნიშვნელობას. 

3) დამხმარე სტრატეგიები: ვაკეთებ ჩანიშვნებს წაკითხულის გააზრებაში 

დასახმარებლად; ტექსტის გართულებისას ხმამაღლა ვკითხულობ უკეთესად 

გასააზრებლად; ხაზს ვუსვამ, ან შემოვხაზავ ტექსტში ინფორმაციას 

დამახსოვრებაში დასახმარებლად; ვიყენებ დამხმარე მასალებს (მაგ, 

ლექსიკონს) წაკითხულის გაგებისთვის; ვახდენ პერიფრაზირებას (ჩემი 

სიტყვებით იდეის გაცხადებას) წაკითხულის უკეთ გასაგებად; ვბრუნდები 

უკან და წინდაწინ ვკითხულობ ტექსტს იდეებს შორის კავშირის დასადგენად; 

ვეკითხები საკუთარ თავს იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხებიც ტექსტში მსურს, 

რომ იყოს; კითხვის დროს ვთარგმნი ინგლისურიდან ჩემს მშობლიურ ენაზე; 

კითხვის დროს ვფიქრობ ინგლისურსა და ჩემს დედაენაზე. 

ბლოკმა (ციტირებულია იანგის Yang, 2006 მიხედვით) სტრატეგიები ორ 

ძირითად კატეგორიებად გააერთიანა: ზოგად და ადგილობრივ სტრატეგიებად. 

ზოგად სტრატეგიებს განეკუთვნება შინაარსის წინასწარმეტყველება, ტექსტის 

სტრუქტურის ცნობა, ინფორმაციის ინტეგრირება, კითხვების დასმა, ტექსტის 

ინტერპრეტაცია, ზოგადი ცოდნისა და ასოციაციების გამოყენება, პროცესზე ან 

საქციელზე ფიქრი, გააზრების მონიტორინგი, თვითკორექცია და ტექსტზე 

რეაგირება. ხოლო ადგილობრივ სტრატეგიებს განეკუთვნება პერიფრაზირება, 

განმეორებითი წაკითხვა, კითხვების დასმა წინადადების ან მისი ნაწილის 

მნიშვნელობის შესახებ, კითხვების დასმა ლექსიკის შესახებ და ლექსიკის პრობლემის 

გადაჭრა. 

სტრატეგიათა ჩამონათვალი მოცემული აქვს  ფაკითსაც (Phakiti, 2006) სამი 

ძირითადი კატეგორიის მიხედვით: კოგნიტური, მეტაკოგნიტური და ეფექტური 
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სტრატეგიები. მათ შორის ერთ-ერთი, რომელიც განეკუთვნება მეტაკოგნიტურ 

სტრატეგიათა ჯგუფს - კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლი კითხვის 

პროცესში, გამოყენებულია ჩვენი კვლევისთვის.  

ჩვენ მიერ მოყვანილი ავტორებიდან სტრატეგიათა ყველაზე ვრცელი 

ჩამონათვალი შემოგვთავაზა მოხტარიმ და შეორიმ (Mokhtari & Sheorey, 2002), 

რომელთაც კითხვის პროცესის თითქმის ყველა შესაძლო სტრატეგია შეიტანეს 

კლასიფიკაციაში, ასევე გრეიბმა და სთოლერმა (Grabe & Stoller, 2002). ჩვენ 

ძირითადად ვეყრდნობით გრეიბის და სთოლერის კლასიფიკაციას, თუმცა 

კვლევისთვის გამოყენებული გვაქვს მოხტარის და შეორის (Mokhtari & Sheorey, 2002), 

ფაკითის (Phakiti, 2006), კოლინსის და სმიტის (Collins & Smith, 1980) და სხვ. 

სტრატეგიები. 

მკვლევარები მიუთითებენ ვარაუდების დაშვებისა და შემდგომში მათი 

შემოწმების მნიშვნელოვან როლზე კითხვის პროცესში (Blachowicz & Ogle, 2008; 

Collins & Smith, 1980). ბლაჩოვიქზისა და ოგლის (Blachowicz & Ogle, 2008) მიხედვით, 

აღნიშნულ სტრატეგიათა სწავლება აუცილებელია. საჭიროა სტუდენტებს 

განუვითარდეთ ტექსტის ინფორმაციის გამოყენების უნარი დაშვებული ვარაუდების 

შესამოწმებლად მათი უკუგდების ან დადასტურების მიზნით. ასევე, ძალიან 

მნიშვნელოვანია სავარაუდო პიპოთეზების ფორმირება, რადგან ის წარმოშობს 

კითხვებს, რომლებსაც პასუხი უნდა გაეცეს ტექსტის დარჩენილი ნაწილის კითხვის 

დროს (Collins & Smith, 1980).  

მოხტარისა და შეორის (Mokhtari & Sheorey, 2002) მიერ შემოთავაზებული 

კლასიფიკაცია დაედო საფუძვლად ბევრ კვლევას. ჟანგისა და ვუს (Zhang & Wu, 2009) 

კვლევაში აღმოჩნდა, რომ სტრატეგიათა სამი კატეგორიიდან: გლობალური, 

პრობლემის გადამჭრელი და დამხმარე სტრატეგიებიდან, ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი აჩვენეს უფრო მაღალი ცოდნის დონის შემსწავლელებმა პირველ და 

მეორე კატეგორიაში, ხოლო მნიშვნელოვანი განსხვავება არ იყო ჯგუფებს შორის 

დამხმარე სტრატეგიების გამოყენებისას. პამუმ, ამირმა და მაასუმმა (Pammu, Amir & 

Maasum, 2014) გამოიკვლიეს აღნიშნულ სტრატეგიათა გამოყენება ენის შესწავლის 

დაბალ საფეხურზე მყოფი შემსწავლელებისთვის და დაადგინეს, რომ ისინი უფრო 
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გათვითცნობიერებულნი იყვნენ პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიათა გამოყენებაზე, 

თუმცა შედარებით ნაკლები ცოდნა გამოავლინეს გლობალურ და დამხმარე 

სტრატეგიების გამოყენებაზე. იგივე კლასიფიკაცია არის გამოყენებული ებრაჰიმისა 

და ზაინალის (Ebrahimi & Zainal, 2015) მიერ ჩატარებულ კვლევაში, რომლის მიზანი 

ლიტერატურული ნაწარმოებების კითხვის დროს გამოყენებულ სტრატეგიათა 

გამოკვლევა იყო. შედეგების ანალიზისას აღმოჩნდა, რომ მკითხველები ყველაზე 

მეტად იყენებდნენ გლობალურ, შემდეგ პრობლემის გადამჭრელ და ბოლოს 

დამხმარე სტრატეგიებს. ექვსი ყველაზე მეტად გამოყენებული სტრატეგია იყო 

შემდეგი: კითხვის მიმდინარეობისას გონებაში კითხვის მიზნის არსებობა, ტექსტში 

შემდგომი ნაწილების წაკითხვა ან უკან დაბრუნება იდეებს შორის კავშირების 

აღმოსაჩენად, დროდადრო შეჩერება ფიქრისთვის, გააზრების უზრუნველყოფისთვის 

წინარე ცოდნაზე ფიქრი, კონცენტრაციის დაკარგვის აღმოჩენისას უკან დაბრუნება, 

მშობლიურ ენაზე თარგმნა. 

ამრიგად, სტრატეგიული კითხვის სწავლება პედაგოგის ერთ-ერთი პირველი 

მოვალეობა უნდა გახდეს, რადგან ჩვენ მიერ მოყვანილი ყველა კვლევა ადასტურებს 

მათი სწავლების სარგებელს. რადგან სტრატეგიათა გამოყენება არ ნიშნავს 

სტრატეგიულ კითხვას, ამიტომ, აუცილებელია, რომ პედაგოგის მითითებები იყოს 

ლაკონური და მასში აუცილებლად იყოს ინტეგრირებული მითითებები 

სტრატეგიათა ეფექტურობის შეფასების შესახებ. 

 

1.4. გონებრივი სქემის მნიშვნელობა კითხვის პროცესში 

კითხვის პროცესში აქტიურდება მკითხველის მოლოდინები, რომლებსაც 

საფუძვლად უდევს საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილება და სამყაროს 

მისეული აღქმა. ნათალის (Nuttall, 2000) მიხედვით, მკითხველის გამოცდილებისა და 

წარმოდგენების კითხვის პროცესთან დამოკიდებულების გააზრება მოცემულია 

სქემის თეორიაში. ამ თეორიის მიხედვით სქემა (schema) არის გონებრივი 

სტრუქტურა, რომელიც ყალიბდება ყველა ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე (გვ. 7). 

ქარელის (Carrell, 1983) აზრით, ადამიანს მეხსიერებაში შემონახული აქვს ყველა 
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ტიპის სქემა, რომლებიც უკავშირდება საგნებს, მოვლენებს, აქტივობებს, და ა.შ. იგი 

საშუალებას აძლევს მას გაიაზროს ტექსტი თავისი გონებრივი სქემის მიხედვით.  

რასაკვირველია, მკითხველის მიერ ტექსტის ინტერპრეტაციის პროცესში, 

გარდა ენის ცოდნისა, მხედველობაში მიღებული უნდა იყოს მისი გონებრივი სქემის 

მსგავსება მწერლის გონებრივ სქემასთან. მკითხველი უკეთესად გაიგებს ტექსტს, თუ 

იგი დაკავშირებულია მისი ცოდნის და სპეციალობის სფეროსთან, და გაუძნელდება 

გაგება, თუ სხვა სფეროს უკავშირდება, რომელშიც არც წინარე ცოდნა გააჩნია და არც 

შეხება ჰქონია მასთან, გამოცდილებაც არ აქვს ამ კუთხით (Nuttall, 2000, გვ. 7). 

გონებრივ სქემაში იგულისხმება ტექსტის სტურუქტურის ცოდნაც და ჩვენი 

ცოდნა იმ საკითხის ირგვლივ, რომელსაც წასაკითხი მასალა ეხება. ქარელი (Carrell, 

1983) გამოყოფს გონებრივი სქემის ორ ტიპს: ა) ფორმის სქემა (formal schemata) და ბ) 

შინაარსობრივი სქემა (content schemata). პირველი არის მკითხველის მიერ სხვადასხვა 

ტექსტის სტრუქტურის ცოდნა, ხოლო მეორე წარმოადგენს მკითხველის ცოდნას იმ 

სფეროსთან დაკავშირებით, რომელსაც ტექსტი შეეხება. შინაარსობრივი სქემა ალ-

ისსას (Al-Issa, 2006) მიხედვით, არის უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტის გაგების 

წარმატების მიღწევაში, რომელსაც ის თემატურ სქემას უწოდებს.  

წინარე ცოდნა, უფრო კონკრეტულად კი დარგობრივი ცოდნა ძალიან 

მნიშვნელოვანია წარმატებული გააზრებისთვის. ჰირჩის (Hirsch, 2003) მიხედვით, 

დარგობრივი ცოდნა და ზოგადად, წინარე ცოდნა ეხმარება მკითხველს ადრე 

ნასწავლი მასალის ახალ მასალასთან დაკავშირებაში. აღნიშნული ზრდის კითხვის 

ტემპსაც და გააზრების სისწორესაც. წინარე ცოდნა თემის ირგვლივ აჩქარებს 

გააზრებას და თავისუფალს ტოვებს ხანმოკლე მეხსიერებას, ახალ მასალასა და ადრე 

ნასწავლ მასალას შორის კავშირის დასამყარებლად და დასკვნების გამოსატანად (გვ. 

12). 

წინარე ცოდნის მნიშვნელობა კითხვის გააზრების სისწორესა და სისწრაფეში 

დაადასტურა ქვემოთ მოცემულმა კვლევებმა. სტეფენსონის, ჯოანგ-დევის და 

ანდერსონის (ციტირებულია ბარნიცის მიხედვით, Barnitz, 1986) კვლევამ, რომელიც 

გულისხმობდა წერილების წაკითხვას ინდოელი და ამერიკელი ბიჭებისთვის 

ამერიკულ და ინდურ ქორწილებზე, გამოავლინა, რომ მონაწილეები ხანდახან 
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ამახინჯებდნენ სხვა კულტურის ქორწილის შესახებ ინფორმაციას წაკითხულის 

გახსენების დროს, და უფრო სწორად იხსენებდნენ ინფორმაციას თავიანთი 

კულტურის ქორწილის შესახებ. ასევე, უფრო სწრაფად კითხულობდნენ მშობლიური 

ტრადიციების შესახებ წერილებს. გარდა ამისა, ჰაისისა და ტიერნის (Hayes &Tierney, 

1980) კვლევაში, იმ მოსწავლეებმა, რომელთაც მათთვის უცნობ თემაზე, ბეისბოლზე 

მიაწოდეს ინფორმაცია, უკეთესი შედეგები აჩვენეს კითხვის შემდგომ წერილობით 

დავალებაში ინფორმაციის გახსენების თვალსაზრისით, ვიდრე მათ, ვისაც არ 

ჰქონდათ ასეთი დამატებითი ინფორმაცია. 

წინარე ცოდნის აქტივაციისთვის პედაგოგთა სწავლების კვლევამ ალ-ჯაჰვარი 

და ალ-ჰუმაიდი (Al-Jahwari & Al-Humaidi, 2015) შემდგომ დასკვნებამდე მიიყვანეს: 

 პედაგოგთა აზრით, წინარე ცოდნა გავლენას ახდენს სტუდენტთა მიერ 

წაკითხულის გააზრებასა და ინფორმაციის გახსენებაზე; 

 ყველაზე ხშირად გამოყენებული სტრატეგიები წინარე ცოდნის 

გააქტიურებისთვის იყო გონებრივი იერიში, კითხვების დასმა, 

აუდიოვიზუალური საშუალებების გამოყენება, ხოლო ყველაზე ნაკლებად 

გამოყენებული ხერხები იყო „ვიცი-მინდა ვიცოდე-ვისწავლე“ დიაგრამისა და 

წინასწარი სქემის გამოყენება.  

სტუდენტებისთვის შესაფერისი წინარე ცოდნის გადასაცემად მითითებების 

ეფექტურობის მაქსიმალიზაციისთვის აუცილებელია გავიგოთ, რა იციან მათ 

აღნიშნული თემის ირგვლივ, ხოლო შემდეგ, აუცილებელია, მისი გააქტიურება 

სხვადასხვა სქემის, ასევე მსჯელობის გზით. ანდერსონი (Anderson, 1984) მიუთითებს 

კითხვისთვის მოსამზადებელი ეტაპის გავლისა და მკითხველებისთვის საკუთარი 

გამოცდილების შეხსენების საჭიროებაზე ამ საკითხთან მიმართებით. იგი ასევე 

საჭიროდ მიიჩნევს მასწავლებელთა სახელმძღვანელოები შეიცავდეს ვარიანტებს, 

იდეებს, შეთავაზებებს მოსწავლეთა წინარე ცოდნის ასამაღლებლად. 

რადგან წინარე ცოდნა მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კითხვის გააზრებას, 

აუცილებელია, რომ არ მოხდეს კითხვისთვის მოსამზადებელი ეტაპის 

უგულებელყოფა და აუცილებლად გამოინახოს დრო მის გასავლელად.  კითხვის 

დაწყებამდე სქემების გამოყენება სტუდენტების წინარე ცოდნის შესახებ პედაგოგს 
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ნათელ წარმოდგენას უქმნის იმ ინფორმაციის ნაკლებობაზე, რომელიც მათ აქვთ. 

შედეგად, აღნიშნული პედაგოგს მისცემს შესაფერისი წინარე ცოდნის გადაცემის 

საშუალებას.  

 

1.5. ტექსტის სტრუქტურის ცოდნა კითხვის პროცესში 

ტექსტის სტრუქტურის ცოდნა მნიშვნელოვნად უადვილებს მკითხველს 

წაკითხული მასალის გაგებას. ასეთ სტრუქტურაში იგულისხმება მწერლის არჩევანი, 

რომლის მიხედვითაც იგი წერს ტექსტს. ნათალის (Nuttall, 2000) მიხედვით, ტექსტი 

შეიძლება აგებული იყოს მოვლენების ქრონოლოგიური ან არაქრონოლოგიური 

გადმოცემით, მაგრამ შემდეგ მიუბრუნდეს ავტორი წინა მოვლენებს და უფრო 

დეტალურად გადმოსცეს; ასევე მწერლის არჩევანი შეიძლება შეეხებოდეს 

კონკრეტულიდან ზოგადისკენ ან ზოგადიდან კონკრეტულისკენ სვლას. ასევე, 

თითოეული ტექსტის წერისას მწერალი ფიქრობს, როგორ გადმოსცეს უფრო ზუსტად 

თავისი აზრი, რა სიტყვები გამოიყენოს, როგორ მიიყვანოს მკითხველი ტექსტის 

მისთვის სასურველ აღქმამდე. გრეიბის და სთოლერის (Grabe & Stoller, 2000) აზრით, 

ტექსტის აგების ე. წ. სიგნალები, როგორებიცაა ნაცვალსახელები, განსაზღვრული 

არტიკლები, სიტყვების გამეორებანი, ასევე სიტყვები, რომლებიც არის 

მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები (მაგ: პირველი, მეორე, მესამე, თუმცა, მეორეს 

მხრივ, მისგან განსხვავებით) ასევე მიანიშნებს მკითხველს დაინახოს მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირები, მსგავსება-განსხვავებები. გააზრებული კითხვისას 

მკითხველი ამოიცნობს ასეთ სიგნალებს და ახდენს ტექსტის ინტერპრეტაციას 

მწერლის მიზნის შესაბამისად. გრეიბი და სთოლერი (Grabe & Stoller, 2002, გვ. 223) 

გვთავაზობენ მათ ჩამონათვალს კატეგორიების მიხედვით:  

 მსგავსება-განსხვავების სიგნალები:  აგრეთვე, მსგავსად, პირიქით, მეორეს 

მხრივ; 

 მიზეზის, მდგომარეობის და შედეგის სიგნალები: რადგანაც, იმიტომ რომ, 

შედეგად; 

 მაგალითის სიგნალები: მაგალითად, იგივენაირად, მსგავსად, კონკრეტულად; 
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 თანმიმდევრობის სიგნალები: ა. ბ. გ., შემდეგ, პირველი, მეორე, ბოლო, 

შემდეგი; 

 დროის სიგნალები: შემდეგ, უკვე, იმავე დროს, მაშინვე, ბოლო ხანებში, 

ერთხელ, ა.შ. 

 სივრცითი სიგნალები: მაღლა, დაბლა, გარშემო, უკან, შორის, აქ, იქ. შიგნით, 

გარეთ, ა .შ.  

ტექსტების ანალიზზე საუბრისას, მარზანო (Marzano, 2013) მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევს ტექსტის იდეებს შორის ურთიერთკავშირების გაგებას, რომელიც 

მკითხველს რთული ტექსტების სტრუქტურის მიხვედრის საშუალებას მისცემს. 

იდეებს შორის ოთხი ძირითადი ურთიერთკავშირის შემჩნევის სწავლებისას 

(დამატება, შედარება-შეპირისპირება, დრო, მიზეზი) ავტორი სასურველად მიიჩნევს 

სტუდენტებმა გამოიყენონ სიმბოლოები (= - როდესაც ერთი იდეა ავსებს მეორეს; ≠ 

შეპირისპირებისას;  -დროითი დამოკიდებულებების დროს;  მიზეზობრივი 

კავშირების დროს). ასევე, პედაგოგომა უნდა სთხოვოს სტუდენტებს სასიგნალო 

სიტყვების იდენტიფიცირება, რომელიც იდეათა შორის ურთიერთკავშირის 

მანიშნებელია. უფრო მოზრდილებთან ავტორი გვთავაზობს დიაგრამების 

გამოყენებას, რომლის მიხედვით სტუდენტები იმსჯელებენ ამ ოთხი ტიპის 

ქვეტიპებზე. მიზეზობრივი კავშირის მხოლოდ შემჩნევის ნაცვლად, სტუდენტმა 

უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება ეს ურთიერთკავშირი პირდაპირი გამომწვევი 

მიზეზია, შედეგეგია, დასკვნაა თუ პირობაა (გვ. 85). 

ტექსტის სტრუქტურის გაგებასა და მნიშვნელობაზე ძალიან კარგი კვლევები 

აქვს ჩატარებული ქარელს. ერთ-ერთი კვლევა (Carrell, 1992) ეხება ტექსტის 

სტრუქტურის მახასიათებლების ცნობის უპირატესობას. შედეგმა აჩვენა, რომ ის 

სტუდენტები, რომლებიც ინფორმაციის გახსენებისას იყენებდნენ ტექსტის 

სტრუქტურის იმავე მოდელს, რომლის მიხედვითაც წაკითხული ტექსტი იყო 

ორგანიზებული, უკეთესი შედეგი აჩვენეს, ხოლო, ვისაც დამატებით შეეძლო აღეწერა 

კიდეც ეს სტრუქტურა, საუკეთესო შედეგები აჩვენა. 

ტექსტის სტრუქტურის მაორგანიზებელი ელემენტების განსაზღვრული 

რაოდენობა შესაძლებელს ხდის შემსწავლელებმა აითვისონ და მიმართონ ისინი 
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ტექსტის უკეთესი გააზრებისთვის (Grabe, 2002; Jiang, 2012). გრეიბის (Grabe, 2002) 

მიხედვით, მას შემდეგ, რაც სტუდენტები იცნობენ ტექსტის მაორგანიზებელ 

ელემენტებს, ისინი დააკავშირებენ ინფორმაციას და უკეთესად გაიაზრებენ ტექსტს. 

ტექსტის სტრუქტურის გრაფიკული სქემების (Graphic organizers) გამოყენება 

მკითხველს საშუალებას აძლევს ორგანიზება გაუკეთოს ტექსტში მოცემულ 

ინფორმაციას და გააუმჯობესოს წაკითხულის გააზრება. გრაფიკული სქემების 

სწავლების საშუალებით კითხვის გააზრების განვითარებაზე გავლენა გამოიკვლია 

ჟიანგმა (Jiang, 2012) ინგლისური ენის შემსწავლელებში. ტესტირება ჩატარდა 

კვლევის დაწყებამდე, დასრულებისთანავე და დასრულებიდან შვიდი კვირის 

შემდეგ. შედეგებმა დაადასტურა ტექსტის სტრუქტურის გრაფიკული სქემების 

სწავლების აუცილებლობა, რადგან მან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა დისკურსის 

გაგება, და მისი ეფექტი შენარჩუნებული იყო შვიდი კვირის შემდეგ ჩატარებულ 

ტესტშიც. მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა სწავლებამ ზოგადი კითხვის უნარის 

გაუმჯობესებაში, თუმცა ეს ეფექტი არ იყო შენარჩუნებული შვიდი კვირის შემდეგ 

ჩატარებულ ტესტში, და განსხვავება საკონტროლო და ექსპერიმენტულ ჯგუფებს 

შორის იყო მცირე. ავტორი ამ შედეგს ტესტირების მასალებში მნიშვნელოვან 

დისკურსის სტრუქტურის ნაკლებობასა და 16-კვირიანი სწავლების დროის 

უკმარისობით ხსნის. ჟიანგი (Jiang, 2012) მიუთითებს კვლევის საჭიროებაზე, 

რომელიც გამოიკვლევს ტექსტის სტრუქტურის გრაფიკული სქემების სწავლების 

ოპტიმალურ პერიოდსა და ინტენსივობას ზოგადი კითხვის უნარის 

გასაუმჯობესებლად, თუმცა აღნიშნავს, რომ ის მცირედი ეფექტი, რომელიც მაინც 

შენარჩუნდა, ცხადყოფს, რომ აღნიშნული სწავლება დადებით გავლენას ახდენს 

ზოგადი კითხვის უნარზეც. ტექსტის სტრუქტურის სწავლების მნიშვნელობა და 

ეფექტურობა დაადასტურა ჩალაკისა და ესფაჰანის (Chalak & Esfahani, 2012) 

კვლევამაც, რომელშიც ტექსტის სტრუქტურის შესახებ სტრატეგიების სწავლების 

ექსპერიმენტულმა ჯგუფმა გაცილებით კარგი შედეგი დააფიქსირა საკონტროლო 

ჯგუფთან შედარებით. გრაფიკული სქემების ერთ-ერთი სახეობის, კერძოდ, 

გონებრივი რუკის გამოყენების დადებითი გავლენა კითხვის გააზრებაზე  

დაადასტურა მალექზადეჰისა და ბაიათის (Malekzadeh & Bayat, 2015) კვლევამ, 
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რომელშიც ექსპერიმენტული ჯგუფის სტუდენტებმა ტექსტის უკეთესი გააზრება 

შეძლეს ინფორმაციის მოძიებისა და შეჯამების საფუძველზე, ვიდრე საკონტროლო 

ჯგუფის. 

მხატვრული ტექსტების სტრუქტურის ცოდნა მნიშვნელოვანია მათი უკეთესი 

გააზრებისთვის. პირველ რიგში, უნდა მოხდეს ტექსტის სტრუქტურის სწავლება, 

შემდეგ კი სტუდენტებმა მიღებული ცოდნა უნდა გამოიყენონ სხვადასხვა 

სიტუაციაში და სხვადასხვა ტექსტთან მიმართებაში პედაგოგის ზედამხედველობით. 

დუკისა და პეარსონის (Duke & Pearson, 2002) მიხედვით, კვლევებში გამოყენებული 

მითითებები ადასტურებენ ტექსტის სტრუქტურის სწავლების მნიშვნელობას. ისინი 

შედგება პედაგოგის მიერ მოდელირება-ჩვენების, დამხმარე მეცადინეობისა და 

დამოუკიდებელი მეცადინეობისაგან, და ძირითადად გამოყენებულია მოთხრობის 

რუკა, რომელიც მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს: განვითარებული ამბის დროსა და 

ადგილს, პრობლემას, მიზანს, მოქმედებას, შედეგს, პრობლემის გადაჭრასა და თემას. 

ამრიგად, ტექსტის სტრუქტურის სწავლებას გარკვეული დრო უნდა დაეთმოს 

გაკვეთილზე. მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგმა ყურადღება გაამახვილოს მთლიანი 

ტექსტის ან მისი ცალკეული მონაკვეთების მოვლენებისა თუ მოქმედი პირების 

შესახებ  გრაფიკული სქემების აგებაზე, ასევე, ტექსტის სტრუქტურის 

მაორგანიზებელი ელემენტების გაცნობაზე. აუცილებელია, პედაგოგმა მათ შესახებ 

გასცეს შესაბამისი მითითებები, სანამ აღნიშნული აქტივობების შესრულებას 

წარმატებით შეძლებენ სტუდენტები დამოუკიდებლად. 

 

1.6. დასკვნა 

ყოველივე ზემოთქმულიდან ჩანს, რომ გააზრებული კითხვა არის მრავალი 

პროცესის ერთობლიობა, რომელთა გამართული მუშაობა განაპირობებს სასურველი 

შედეგის მიღწევას.  

ასევე, პირველი თავიდან გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი დასკვნები: 

 გააზრებული კითხვისთვის აუცილებელია დიდი რაოდენობით ლექსიკური 

ერთეულების სწრაფი და ავტომატური ცნობა; 
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 ტექსტის სტრუქტურისა და მისი მაორგანიზებელი ელემენტების ცოდნა; 

 შესაფერისი წინარე ცოდნის არსებობა; 

 კითხვის პროცესში წინარე ცოდნის ტექსტთან მორგება; 

 მრავალფეროვანი სტრატეგიების დაუფლება; 

 აღნიშნულ სტრატეგიათა ცვალებადობა კონკრეტულ ტექსტთან და 

მონაკვეთთან შესაბამისობაში; 

 წაკითხულის მუდმივი მონიტორინგი. 

აღნიშნულზე ზრუნვა და განვითარება პედაგოგისა და სტუდენტის ერთობლივი 

მუშაობის შედეგად შეიძლება მივიღოთ. მასწავლებელი მუდმივად უნდა ზრუნავდეს 

შესაფერისი დისკურის ცოდნითა და სტრატეგიათა ეფექტური გამოყენებით 

აღჭურვოს ენის შემსწავლელი. ასევე, მნიშვნელოვანია სტუდენტის წინარე ცოდნის 

გააქტიურება. ლექსიკის სასურველ განვითარებაზე ზრუნვა განუწყვეტელი, 

შეუქცევადი პროცესია გააზრებული კითხვის განვითარებისათვის და ის მიიღწევა 

ექსტენსიური კითხვით, ექსტენსიური კითხვის დროს სიტყვების შემთხვევითი 

ათვისებისა და ასევე, მათი მიზანმიმართული დასწავლის საშუალებით. 
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თავი II. მხატვრული ლიტერატურა უცხო ენის სწავლებისას 

აღნიშნული თავი წარმოადგენს მხატვრული ტექსტების ინტეგრირების 

პროცესსა და მისი თანმხლები ფაქტორების განხილვას. მასში წარმოჩენილია 

მხატვრული ლიტერატურის მნიშვნელობა, პედაგოგთა და სტუდენტთა 

დამოკიდებულება მხატვრული ლიტერატურის კითხვისადმი, წარმოქმნილი 

სირთულეები და მხატვრული ტექსტებით კითხვის სწავლებისას გამოყენებული 

მიდგომები და აქტივობები, პედაგოგის როლი აღნიშნულ პროცესში, მითითებების 

გაცემის საჭიროება ლექსიკისა და ტექსტის სტრუქტურის ცოდნის 

განვითარებისთვის, ასევე, სტრატეგიათა ეფექტური გამოყენებისათვის. განხილულია 

მხატვრული ტექსტების შერჩევის კრიტერიუმები, სწავლების მეთოდიკა და 

წარმოჩენილია მოკლე მოთხრობა, როგორც სასურველი ჟანრი ავთენტური 

ლიტერატურის არადახელოვნებულ მკითხველთათვის. 

 

2.1. მხატვრული ლიტერატურის გამოყენების მნიშვნელობა უცხო ენის 

შემსწავლელებთან 

ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უცხო ენის შემსწავლელებთან 

ლიტერატურის სწავლების მნიშვნელობა უგულებელყოფილი იყო, ან მისი სწავლება 

ხდებოდა არასწორი მეთოდებით. ბოლო ოცდაათი წელია მიდგომა შეიცვალა და 

ახლა ინგლისური ენის მკვლევარები და პედაგოგები ლიტერატურულ ტექსტებსა და 

მათი სწავლების მნიშვნელობას შესაფერისად აფასებენ.  

ლიტერატურის სწავლებას უცხო ენის შემსწავლელებთან ძალიან ბევრი 

პოზიტიური შედეგი აქვს და ამიტომ ბევრი მიზეზი არსებობს, რიც გამოც 

მხატვრული ნაწარმოებები უნდა იყოს ინგლისური ენის სწავლების პროგრამის 

განუყრელი ნაწილი. კოლს და სლეითერს (Collie & Slater, 1987, გვ. 3-5) მოჰყავთ 

რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც  სასურველია ლიტერატურის სწავლება 

შემსწავლელებისთვის: 

 ღირებული ავთენტური მასალა; 

 კულტურის შესახებ ცოდნის გამდიდრება; 
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 ენობრივი ცოდნის გამდიდრება; 

 პიროვნული ჩართულობა; 

კარტერი და ლონგი (Carter & Long, 1991, გვ. 2-3) გვთავაზობენ მხატვრული 

ლიტერატურის გამოყენების მოდელებს და ხსნიან მისი სწავლების საჭიროებას:  

1) კულტურული მოდელი: მკითხველს აქვს შესაძლებლობა დაინახოს მსგავსება-

განსხვავებანი შესასწავლი ენის კულტურასა და საკუთარ კულტურას შორის; 

2) ენის მოდელი: მკითხველი ითვისებს ლექსიკას და ტექსტის სტრუქტურის 

შესახებ ცოდნას; 

3) პიროვნული ზრდის მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავს გაზარდოს 

სიამოვნებისთვის კითხვის მაჩვენებელი და მკითხველები გახადოს სამუდამო 

მკითხველები.   

ლაზარი (Lazar, 1993) თვლის, რომ ლიტერატურის სწავლებას დიდი სიკეთის 

მოტანა შეუძლია ენის შემსწავლელთათვის და მას სტუდენტის ინტერპრეტაციული 

უნარისა და ენობრივი ცოდნის განვითარების ერთ-ერთ წყაროდ მიიჩნევს. ვანდრიკის 

(Vandrick, 1997) აზრით, ლიტერატურის სწავლებისას სტუდენტები ამოიცნობენ 

ტექსტებში თავიანთ პრობლემებს, ამბიციებსა და გამოწვევებს მოქმედი პირების 

ცხოვრებიდან გამომდინარე (გვ. 104). 

 უამრავი მკვლევარი მიუთითებს, რომ ლიტერატურის სწავლება განაპირობებს 

არა მარტო კითხვის უნარის, არამედ სხვა უნარების გაუმჯობესებასაც. დურანტის 

(Durant, 1995) აზრით, მხატვრული ტექსტების სწავლების ინტერაქციული 

მიდგომების გამოყენება ხელს უწყობს მრავალმხრივი უნარების განვითარებას: ა) 

კითხვის; ბ) წერის, გ) კრიტიკული აზროვნების, დ) შემსწავლელის 

დამოუკიდებლობის, ე) მუშაობისა და ერთობლივი მსჯელობის. ლიტერატურის 

სწავლების უდიდეს მნიშვნელობას აღიარებს ბანუც (Banu, 2012), და მიუთითებს, რომ 

მისი საშუალებით შეიძლება როგორც ოთხივე უნარის, ასევე ლექსიკის, გრამატიკისა 

და გამოთქმის სწავლებაც. ასევე, ლიტერატურის საშუალებით კითხვის, წერის, 

საუბრის თუ მოსმენის უნარის განვითარების მაღალ შესაძლებლობაზე ყურადღებას 

ამახვილებენ მუთუსამი, მარიმუცუ, მიქაელი, ღაზალი, ვეერავაგუ (Muthusamy, 

Marimuthu, Michael, Ghazali, & Veeravagu, 2010). ნასირაჰმადის, მადარსარასა და 
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აგჰდამის (Nasirahmadi, Madarsara & Aghdam, 2014) ჩატარებულ კვლევაში 

ლიტერატურული ნაწარმოებების კითხვის ექსპერიმენტულმა კლასმა აჩვენა უკეთესი 

კითხვის უნარი, გაუმჯობესებული ლექსიკა და გრამატიკული სიზუსტე 

საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, ამიტომ მკვლევარები იძლევიან უცხო ენის 

სწავლების პროგრამაში მხატვრული ლიტერატურის გამოყენების რეკომენდაციას. 

როგორც მკვლევართა მოსაზრებებიდან ჩანს, მხატვრული ტექსტების სწავლება 

ავითარებს კრიტიკული ფიქრის, კრიტიკული აზროვნების უნარსაც. ლიტერატურას 

კრიტიკული ფიქრის უნარის განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროდ 

მიიჩნევენ ხატიბი და შაკოური (Khatib & Shakouri, 2013). მხატვრული ტექსტების 

საშუალებით კრიტიკული ფიქრის, ანალიტიკური და ენობრივი უნარების 

განვითარების პერსპექტივებზე აღაგოლზადეჰი და თაჯაბადიც (Aghagolzadeh & 

Tajabadi, 2012) საუბრობენ. მხატვრული ტექსტების გამოყენების უდიდეს 

მნიშვნელობას მოხტარიც (Mokhtari, 2014) ეთანხმება, რომლის მიერ ჩატარებულმა 

კვლევამ გამოავლინა მათი გამოყენების უპირატესობა არალიტერატურულ 

ტექსტებთან შედარებით ისეთი დავალებების შესრულებისას, რომლებიც 

მოითხოვდნენ დასკვნების გამოტანის უნარს. 

ზემოთ წარმოდგენილი არაერთი მკვლევარის მიერ ჩატარებული კვლევა 

ადასტურებს, რომ მხატვრული ლიტერატურის სწავლება ძალიან სასარგებლოა ენის 

შემსწავლელებისთვის, რადგან ის ავითარებს როგორც კითხვის, ასევე კრიტიკული 

აზროვნების, მსჯელობის უნარს, ხელს უწყობს მოტივაციის ზრდას, სხვა 

კულტურაზე ცოდნის ამაღლებას და ენობრივი ცოდნის გამდიდრებას. მხატვრული 

ტექსტების გამოყენებამ და ინტეგრირებამ ინგლისური ენის სწავლების პროგრამაში 

ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესამდე შეიძლება მიიყვანოს მკითხველი, რაც ყველა 

პედაგოგის მიზანს წარმოდგენს. ამიტომ, დღევანდელ ცხოვრებაში მეტ მნიშვნელობას 

იძენს მისი საშუალებით ზემოთ ჩამოთვლილი უნარების განვითარება ენის 

შემსწავლელებში. 
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2.2. სტუდენტებისა და პედაგოგების დამოკიდებულება მხატვრული 

ლიტერატურის სწავლებისადმი 

 რამოდენიმე ათეული წლის წინ, მხატვრული ლიტერატურის სწავლების 

მომხრე ყველა მასწავლებელი როდი იყო. ახლაც კი, როდესაც ლიტერატურის 

სწავლების მიმართ მიდგომა შეიცვალა, ყველა პედაგოგი არ არის მსურველი 

შეიტანოს მხატვრული ნაწარმოებები ინგლისური ენის სწავლების პროგრამაში 

(Dalmau, Bobkina, Martes, 2012; Küçükoglu & Arikan, 2011; Shazu, 2014). პედაგოგთა 

ნაწილში ლიტერატურის გამოყენების სურვილის არარსებობა უკავშირდება 

მხატვრული ტექსტების სირთულეს, ენის თავისუფლად ფლობისა და მაღალი 

კრიტიკული ფიქრის უნარის მოთხოვნას. ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ 

სტუდენტების ნაწილი დადებითად არის განწყობილი მხატვრული ლიტერატურის 

სწავლებისადმი და გაცნობიერებული აქვს მისი ღირებულება, სტუდენტთა ნაწილს 

უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ. 

 ბოლო წლებში სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული კვლევები მიზნად ისახავდა 

პედაგოგთა და სტუდენტთა დამოკიდებულების გამოკვლევას მხატვრული 

ლიტერატურის სწავლებისადმი. ბაბას (Baba, 2008) მიერ მალაიზიაში 

განხორციელებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ მასწავლებლებს ჰქონდათ უფრო 

დადებითი დამოკიდებულება ლიტერატურული ტექსტების სწავლებისადმი, ვიდრე 

სტუდენტებს მისი სწავლისა და კითხვისადმი. სტუდენტების ნაწილს სურდა 

ლიტერატურის კითხვა და მიუთითებდნენ მისი საშუალებით ენობრივი უნარების, 

ლექსიკისა და გრამატიკული ცოდნის ზრდის სიკეთეზე, თუმცა უდიდესი ნაწილი, 

რომლისთვისაც რთული აღმოჩნდა მხატვრული ტექსტები, აღნიშნავდა, რომ ისინი 

არ იყო შესაფერისი მასალა შესასწავლად. ალჟირში ხელადის (Kheladi, 2013) მიერ 

ჩატარებულმა კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ სტუდენტების 49% დადებითად იყო 

განწყობილი ლიტერატურის სწავლებისადმი, თუმცა 51%-მა გამოხატა ნაკლები 

ინტერესი და აღიარა  მხატვრული ლიტერატურის სირთულე.  

 სტუდენტების დამოკიდებულებაზე მხატვრული ლიტერატურის მიმართ დიდ 

გავლენას ახდენს პედაგოგის მიდგომები და მეთოდები. ხელადის (Kheladi, 2013) 
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კვლევაში, სადაც სწავლება იყო მასწავლებელზე ორიენტირებული, კვლევის 

მონაწილეთა 58%-მა გამოხატა უარყოფითი დამოკიდებულება სწავლების 

მეთოდოლოგიის მიმართ. ღაზალის, სეთიას, მუთუსამისა და იუსოფის (Ghazali, Setia, 

Muthusamy, Jusoff, 2009) კვლევაში სტუდენტებმა აღნიშნეს, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, 

რომელიც გავლენას ახდენდა მათ დამოკიდებულებაზე მხატვრული ტექსტების 

კითხვის მიმართ, დამოკიდებული იყო ლიტერატურის სწავლების მეთოდზე და 

ნახევარზე მეტმა აღიარა, რომ მასწავლებლის მითითებები იყო მოსაწყენი. ბაბამ 

(Baba, 2008) გამოავლინა, რომ მხოლოდ ენაზე-დაფუძნებული მიდგომა და 

მხატვრული ტექსტების სტილისტურ ანალიზზე დიდი ყურადღების გამახვილება არ 

აღმოჩნდა საინტერესო და მამოტივირებელი სტუდენტებისთვის. ამიტომ, ავტორი 

რეკომენდაციას იძლევა ენაზე დაფუძნებული მიდგომა პედაგოგებმა გამოიყენონ  

სხვა მიდგომებთან კომბინაციაში და სტუდენტებს მიეცეთ პირადი რეაგირების 

გამოხატვის შესაძლებლობა. ასევე, მხატვრული ლიტერატურის სწავლებაში 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ის გარემოება, რომ სტუდენტებს სიამოვნებთ 

სხვადასხვა კომუნიკაციური აქტივობა, როგორებიცაა: როლური თამაშები და დრამის 

წარმოდგენა. ხელადი (Kheladi, 2013) რეკომენდაციას იძლევა სწავლება იყოს 

სტუდენტებზე მორგებული, დავალებაზე ორიენტირებული და დაინერგოს 

თანამშრომლობითი სწავლების სტილი.  

 მხატვრული ლიტერატურის კითხვისადმი სტუდენტების დამოკიდებულებას 

არა მარტო სწავლების მეთოდოლოგია, არამედ სხვა რიგი ფაქტორებიც 

განაპირობებენ. ენის შემსწავლელთა ინტერესების, მხატვრული ტექსტების 

სირთულისა და ჟანრის გათვალისწინება პოზიტიურად მოქმედებს მათ 

დამოკიდებულებაზე. გარდა ამისა, პოზიტიურად მოქმედებს ნაწარმოების შესახებ 

ვიდეოს ან ფილმის ყურებაც (Ghazali, Setia, Muthusamy, Jusoff, 2009). მხატვრული 

ტექსტების კინოვერსიების ჩვენებას თანმხლებ აქტივობებთან ერთად რეკომედაციას 

უწევს ხელადიც (Kheladi, 2013). დანართი #3 აღწერს სტუდენტთა დამოკიდებულებას. 

 მხატვრული ტექსტების უცხო ენის შემსწავლელთა პროგრამებში ინტეგრაცია 

და სტუდენტთა თუ პედაგოგთა დამოკიდებულება თურქეთში ჩატარებული 

კვლევების მიზანიც იყო. კაიაოგლუს, ცირაკლის, აიკითის და ტასის (Kayaoglu, Cirakli, 
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Aykit, Tas, n.d.) კვლევის შედეგების მიხედვით, თურქეთის საგანამნამათლებლო 

სისტემის გავლენით, რომელიც აქცენტირებულია გამოცდებზე და არ იძლევა 

ლიტერატურული ტექსტების მართებულად ინტეგრაციის საშუალებას ენის 

შემსწავლელთა პროგრამებში, პრაქტიკული მიზნებიდან გამომდინარე ზოგიერთ 

პედაგოგს ურჩევია მხატვრული ტექსტების გამარტივებული ვერსიები გამოიყენოს, 

თუმცა უმრავლესობა აფასებს ლიტერატურას და პოზიტიურად არის განწყობილი 

მისი სწავლების მიმართ. სტუდენტების, როგორც მომავალი მხატვრული 

ლიტერატურის მასწავლებლების დამოკიდებულება გამოიკვლია თურქეთში 

ჩატარებულმა ორმა კვლევამ (Küçükoglu & Arikan, 2011; Zorba, 2012). დანართში #4 და 

#5 წარმოდგენილია მათი შედეგები. 

 დანართიდან #4 ჩანს, რომ მომავალი პედაგოგები აფასებენ მხატვრული 

ლიტერატურის მნიშვნელობას, და სურთ მისი ინტეგრაცია სასწავლო პროგრამებში, 

თუმცა აღნიშნავენ სიძნელეების არსებობას მხატვრული ტექსტების გააზრებაში 

(45%). დანართიდან #5 ჩანს, რომ სტუდენტებს (მომავალ პედაგოგებს) გააზრებული 

აქვთ ლიტერატურის მნიშვნელობა ლექსიკის, კითხვის უნარის, კრიტიკული 

აზროვნების განვითარებისთვის და 56%-ს სიამოვნებს მხატვრული ტექსტების 

კითხვა.  

 მიუხედავად იმისა, რომ მხატვრული ლიტერატურის კითხვისა და მისი 

სწავლების მნიშვნელობაზე მთელი რიგი მეცნიერები და პრაქტიკოსი პედაგოგები 

მიუთითებენ (Carter & Long, 1991; Collie & Slater, 1987; Krashen, 1993; Nuttall, 2000; 

Vandrick, 1997), აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მხატვრული ტექსტების შერჩევა, 

გაკვეთილის გარემო და პედაგოგის მიდგომები მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

სტუდენტთა დამოკიდებულებას და მათ მიერ მხატვრული ნაწარმოებების კიდევ 

უფრო დაფასებას (Collie & Slater, 1987; Ghazali, Roszainora, Muthusamy, Jusoff, 2009; 

Nuttall, 2000; Pushpa & Savaedi, 2014; Vandrick, 1997; Wu, 2008). ამიტომ, იმისათვის, რომ 

მხატვრული ტექსტების კითხვა სტუდენტებისთვის სასიამოვნო აქტივობად იქცეს, 

მნიშვნელოვანია მათი დამოკიდებულების მაქსიმალურად გათვალისწინება, მათ 

საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირება და სწავლების ეფექტური მეთოდოლოგიის 

შემუშავება. 
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2.3. მხატვრული ტექსტების კითხვისას წარმოქმნილი პრობლემები 

მხატვრული ლიტერატურის სწავლების დროს წარმოიქმნება სირთულეები, 

რომლებიც თვალსაჩინოა ინგლისური ენის შემსწავლელის მიერ ტექსტების 

წაკითხვის შემთხვევაში. ავთენტური მხატვრული ლიტერატურა ძალიან ძნელი 

წასაკითხია უცხო ენაზე, თუ მკითხველი ძალიან კარგად არ არის დაუფლებული 

აღნიშნულ ენას. თუმცა, არა მარტო სტუდენტები, არამედ, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ავთენტური მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვას და სწავლებას თავს 

არიდებენ პედაგოგებიც. ვუს (Wu, 2008) კარგად აქვს გათვითცნობიერებული ის 

მიზეზები, რის გამოც შედეგად გვაქვს ასეთი დემოტივირებული დამოკიდებულება 

სტუდენტების მხრიდან. მოვიყვან ამ მიზეზების ვუსეულ აღწერილობას: პირველი 

მიზეზი უკავშირდება ენის შემსწავლელების შეხედულებას მხატვრულ 

ლიტერატურაზე, მეორე მათგანი კი - პედაგოგიკასა და სწავლების მეთოდოლოგიას. 

იმავე ავტორის მიხედვით, როდესაც ის სტუდენტებს სთხოვდა დაესახელებინათ 

ინგლისელი ავტორები, უმეტესობა (80%-ზე მეტი) ასახელებდა შექსპირს, ჯეკ 

ლონდონს და შარლოტა ბრონტეს, და მხოლოდ რამდენიმემ იცოდა თანამედროვე 

ავტორები. მეორე მიზეზზე კი - სწავლების მეთოდოლოგიაზე გავლენას ახდენს 

პედაგოგების შეხედულება ენის შემსწავლელებზე. კერძოდ, პედაგოგების ნაწილი 

სტუდენტებს მოიაზრებს ისეთ მკითხველებად, რომელთაც შეუძლიათ გაიგონ 

მხატვრული ნაწარმოებების მხოლოდ ფრაგმენტები, ხოლო მეორე ნაწილი მათ 

ათანაბრებს ინგლისელ და ამერიკელ სტუდენტებთან. მეორე ტიპის მიდგომის 

მომხრე პედაგოგები ისეთ პროგრამას აგებენ, რომელიც ეფუძნება კლასიკური 

ნაწარმოებების დედანში კითხვას. გასაკვირი არ არის, რომ ინგლისური ენის 

შემსწავლელებს ლიტერატურაზე და მხატვრულ ნაწარმოებებზე შემდეგი აზრი აქვთ 

ჩამოყალიბებული: მოსაბეზრებელი თუ არა გრძელი მაინც, საშინელი თუ არა 

რთული მაინც, მოძველებული თუ არა არათანამედროვე მაინც (Wu, 2008, გვ. 5). 

მხატვრული ტექსტების გააზრებას, გარდა უცხო ლექსიკისა, ართულებს 

მეტაფორები და სხვა მხატვრული ხერხები. ლიტერატურული ტექსტების გაგების 

სირთულეებზე საუბრობს ზვაანი (Zwaan, 1991), რომელიც არ უარყოფს მათ 
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მნიშვნელობას და „კულტურულ მემკვიდრეობას“ უწოდებს (გვ. 142), თუმცა 

უჩვეულო მეტაფორები, სიტყვათა გადათამაშებანი და სხვა ლიტერატურული 

ტექსტისთვის დამახასიათებელი თვისებები, ავტორის აზრით, იწვევს ბუნდოვანებას 

მკითხველში და ამიტომ მხატვრული ტექსტის კითხვა სწრაფი ტემპით არ 

მიმდინარეობს. ლიტერატურული ნაწარმოების კითხვის დროს არსებული 

სიძნელეები იავუზმაც (Yavuz, 2014) გამოიკვლია. 3-4 კაციან ჯგუფებად დაყოფილ 

სტუდენტებს მკვლევარი სთხოვდა წარმოდგენილ პრეზენტაციაში ყურადღება 

გაემახვილებინათ მწერალზე, ფაბულაზე, ტექსტში ასახულ პერიოდზე, ადგილსა და 

სივრცეზე, თემატიკაზე, მეტაფორებსა და მსგავსებებზე, მთავარ მოქმედ პირებზე, 

მწერლის მიერ სიტყვების არჩევანსა და ლიტერატურულ სტილზე. კვლევამ 

გამოავლინა, რომ კვლევის პირებს გააზრებული ჰქონდათ ინფორმაცია მწერალზე, 

ფაბულასა და თემატიკასთან დაკავშირებით, თუმცა ის მხოლოდ აღწერითი ხასიათის 

და ერთმანეთისგან იზოლირებული იყო (Yavuz, 2014, გვ. 30). ავტორი უფრო 

კონკრეტულად აღწერს იმ სირთულეებს, რომლებიც გამოვლინდა კვლევის შედეგად: 

სტუდენტები ვერ ხვდებოდნენ კავშირს ედგარ ალან პოს ცხოვრებასა და სიბნელეს, 

სიგიჟეს, ძალადობას, ბოროტებას, სიკვდილსა და მკვლელობას შორის; ვერ 

ხვდებოდნენ მეტაფორებს: ყორანს და შავ კატას, რომლებიც არიან დემონური 

მოქმედი პირების მეტაფორები; ასევე, კრავის, როგორც უმანკოების სიმბოლოს.  

ლიტერატურის სწავლების სირთულეები ხშირად უკავშირდება მასალის 

შერჩევას. შეთავაზებული მხატვრული ტექსტების მიმზიდველობისა და სირთულის 

დონის გათვალისწინების უგულებელყოფა დემოტივირებული კლასის მიღების 

ძირითადი მიზეზია. აღნიშნულის გათვალისწინების საჭიროებაზე მიუთითებენ 

ალემი, ბობკინა და დომინგესი (Alemi, 2011; Bobkina & Dominguez, 2014). იმისათვის, 

რომ კითხვა არ იქცეს მოსაწყენ აქტივობად, სტუდენტების ინტერესების 

გათვალისწინების აუცილებლობაზე მიუთითებს ლიმა (Lima, 2010). ბობკინას და 

დომინგესის (Bobkina & Dominguez, 2014) აზრით, ლიტერატურის სწავლების სიძნელე 

უკავშირდება შესასწავლი ენის სინტაქსსა და ლექსიკას, კულტურის საკითხებსა და 

ტექსტის შერჩევას. ეს უკანასკნელი, კი თავის მხრივ მოიცავს ტექსტის მოცულობის 

გათვალისწინებას, რადგან ზოგიერთ მკითხველს ეშინია დიდი მოცულობის 



44 

 

ტექსტების წაკითხვა. თუმცა, იმავე ავტორების მიხედვით, შემსწავლელების ნაწილს 

უფრო გრძელი ტექსტები ურჩევია, რადგან მოკლე ტექსტები შეიძლება არ იძლეოდეს 

გარკვეული გამეორებებისა და დაუზუსტებელი ნაწილის დაზუსტების 

შესაძლებლობას. 

ბანუს (Banu, 2012, გვ. 67) აზრით, ლიტერატურის სწავლების სირთულეები 

უკავშირდება შემდეგ საკითხებს: 

 მეთოდოლოგიურად აგებული მცირე შესაფერისი მასალის არსებობა, 

რომელიც შეიძლება პედაგოგებმა გამოიყენონ; 

 პედაგოგთა მომზადების ნაკლებობა მხატვრული ლიტერატურის სწავლების 

სფეროში; 

 ზუსტი, გამოკვეთილი მიზნების არარსებობა, რომლებიც განსაზღვრავს 

მხატვრული ლიტერატურის როლს მეორე/უცხო ენის სწავლებაში. 

პედაგოგთა მომზადების საჭიროება ჩვენ მიერ ზემოთ მოყვანილმა კვლევამაც 

დაადასტურა (Küçükoglu & Arikan, 2011). აღნიშნულმა კვლევამ გამოავლინა ის ფაქტი, 

რომ მომავალი პედაგოგების 92.3% აუცილებლად მიიჩნევს მხატვრული 

ლიტერატურის სწავლებისთვის მათ მომზადებას. 

მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას წარმოქმნილი სირთულეების 

მხედველობაში მიღება პირველი, ხოლო მათ დასაძლევად შესაბამისი გზების 

მოძიება მეორე საფეხურია ეფექტური გაკვეთილის ორგანიზებისთვის. 

სირთულეების სიღმისეული ცოდნა საშუალებას მოგვცემს გავითვალისწინოთ 

შესარჩევი მასალა, სტუდენტებს გავუმახვილოთ ყურადღება მეტაფორებსა და სხვა 

ზემოთ აღწერილ სიძნელეებზე, ასევე, მხედველობაში მივიღოთ ინგლისური ენის, 

როგორც უცხო ენის შესწავლის ფაქტორი, იმისათვის, რომ შევცვალოთ და 

მაქსიმალურად პოზიტიური გავხადოთ სტუდენტების დამოკიდებულება 

მხატვრული ლიტერატურის კითხვისადმი. 
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2.4. პედაგოგის როლი მხატვრული ტექსტების საშუალებით ენის 

შემსწავლელთა გააზრებული კითხვის განვითარების პროცესში 

ძალიან დიდია პედაგოგის როლი სტუდენტების მიერ ლიტერატურული 

ნაწარმოებების წაკითხვის დროს. ავთენტური მხატვრული ლიტერატურის 

სირთულიდან გამომდინარე, ენის შემსწავლელებს სჭირდებათ გზამკვლევი. თუმცა, 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გზამკვლევის ფუნქციებისა და მოვალეობების ზუსტი 

განსაზღვრაც გარკვეულ სირთულეს უკავშირდება. უცხო ენის სწავლებაში ერთგვარი 

დილემაა განისაზღვროს პირდაპირი ინსტრუქციის/სწავლების როლი და მისი 

ხვედრითი წილი მხატვრული ლიტერატურის გაკვეთილებზე. 

პედაგოგის როლი მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას აუცილებლად 

მოიცავს შესაფერისი მასალის შერჩევას, რომელიც ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს 

მისგან. ბევრი პოტენციური მხატვრული ნაწარმოებია მოსაძიებელი და 

შესაფასებელი, გასათვალისწინებელია მრავალი ფაქტორი, რომლებზეც ქვემოთ 

ვისაუბრებთ. ლიტერატურის კითხვის ისეთ გარემოში კი, სადაც ენის შემსწავლელები 

კითხულობენ სხვადასხვა ტექსტს, წიგნის არჩევანის გაკეთების დროს ჩარევა 

აუცილებელია, მით უმეტეს, თუ დიდი მოცულობისაა, რადგან არასწორად 

გაკეთებულმა არჩევანმა შეიძლება გამოიწვიოს წიგნის დიდი ხნით გვერდზე 

გადადება და მივიწყება. მკითხველის არჩევანის მონიტორინგისადმი მიდგომას 

იზიარებს ვანდრიკი (Vandrick, 1997), რომელიც სტუდენტებს აძლევს საშუალებას 

მათთვის სასურველი რომანი აირჩიონ ან ლექტორთან შეთანხმებით, ან წინასწარ 

გამზადებული სიიდან. იგი წიგნების მაღაზიაში აგზავნის სტუდენტებს და სთხოვს 

მათ დაათვალიერონ წიგნის ყდა, წაიკითხონ სათაურები და ქვესათაურები, 

კომენტარები ამ წიგნის თაობაზე, შემდეგ კი ნახონ მიმოხილვები მათ შესახებ. თუმცა 

სტუდენტების მიერ წიგნის არჩევანის დროს ვანდრიკი ერევა მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც არჩეული წიგნი ძალიან მოკლეა, ძალიან გრძელია, ან ბევრის მომცემი არ 

არის. დანარჩენ შემთხვევაში იგი აძლევს თავისუფლებას სტუდენტებს მათთვის 

სასურველი წიგნის არჩევაში, რომელსაც ყველგან და ყოველთვის წაიკითხავენ. 
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პედაგოგის როლს განეკუთვნება სტუდენტზე ორიენტირებული ისეთი 

გარემოს შექმნა, სადაც მათი ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული, 

ხოლო სირთულეები გამოვლენილი და დაძლეული შესაფერისი მითითებების 

გაცემით. პედაგოგის კონტროლი და ზედამხედველობა სწავლის პროცესში 

აუცილებელია, იმიტომ, რომ ის არის სტუდენტების მიმართულების მიმცემი 

ლიტერატურის კითხვის პროცესში. თუმცა, სასურველია, მისი კონტროლი 

მითითებების გაცემას, სტუდენტის საპასუხო რეაქციის გამოწვევასა და აქტივობების 

დაგეგმვა/განხორციელებას არ სცილდებოდეს და არ ჰქონდეს გაკვეთილს სალექციო 

სახე. სტუდენტებზე ორიენტირებული გარემოს აუცილებლობაზე მიუთითებენ ალ 

მაჰრუქი (Al-Mahrooqi, 2012) და პუშპა და სავაედი (Pushpa & Savaedi, 2014). ამ 

უკანასკნელთა კვლევაში, მოსწავლეზე ორიენტირებულმა პოეზიის სწავლების 

ექსპერიმენტულმა ჯგუფმა გაცილებით კარგი შედეგი აჩვენა, ვიდრე საკონტროლო 

ჯგუფმა, რომელშიც სწავლება ტრადიციული მეთოდით მასწავლებელზე 

ორიენტირებულ გარემოში მიმდინარეობდა. სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს 

შექმნის აუცილებლობაზე მიუთითებს შაზუც (Shazu, 2014), რომლის მიხედვით, 

ზოგიერთი სტუდენტი, რომლებსაც ლიტერატურული ნაწარმოები ერთულება, 

პედაგოგისგან მოელის მის „სწორ“ ინტერპრეტაციას. ავტორის მიხედვით, „საკითხი 

იმაში კი არ მდგომარეობს, თუ რა ვასწავლოთ, არამედ, როგორ ვასწავლოთ... ეს 

სტუდენტები შეჩვეულნი არიან მასწავლებელზე ორიენტირებულ მეთოდოლოგიას, 

რომელშიც პედაგოგისაგან მოელიან პასუხს. უფრო მეტიც, ისინი უნდა 

უზრუნველვყოთ ისეთი გარემოთი, სადაც არ არის სწორი და მცდარი პასუხები, 

როგორც ეს ლიტერატურულ ტექსტებშია. რაც მნიშვნელოვანია ლიტერატურაში, ეს 

არის ინტერპრეტაციის ადეკვატურობა“ (გვ. 33). [The issue here is not with what to teach 

but how to do it… These students are used to teacher-centred methodologies in which they 

expect the teacher to provide the answer. Moreover, they must be exposed to a situation where 

there are no ‘right’ or ‘wrong’ answers, as in the case of literary texts. In literature what counts is 

the adequacy of an interpretation]. თუმცა, საბედნიეროდ, ასეთი მიდგომა მხოლოდ 

სტუდენტების ნაწილს აქვს და ენის შემსწავლელებისთვის საკუთარი აზრის 

გამოხატვამ და წაკითხულზე მსჯელობამ მნიშვნელოვანი დატვირთვა შეიძინა.  
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მხატვრული ლიტერატურის სწავლების ბოლოდროინდელი 

დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესი ასპექტია მკითხველის 

გამოხმაურება, საპასუხო რეაქცია ამა თუ იმ ნაწარმოებზე. სტუდენტზე 

ორიენტირებული გარემოს შექმნაში იგულისხმება ისეთი გარემოთი 

უზრუნველყოფა, სადაც ისინი იმსჯელებენ თავიანთ გამოცდილებაზე მსგავს 

საკითხთან მიმართებაში, და ტექსტის მათეულ ინტერპრეტაციაზე. თუ მხატვრული 

ლიტერატურის საშუალებით კითხვის სწავლების მეთოდი სტუდენტებზე იქნება 

მორგებული, მაშინ სწავლება გარდაიქმნება სტუდენტზე ორიენტირებულ გარემოდ. 

კეშავარზის (Keshavarzi, 2012, გვ. 556) აზრით, ლიტერატურის სწავლება ხელს უწყობს 

ჯგუფური მუშაობის დანერგვას, ხოლო ეს, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს 

მასწავლებელზე ორიენტირებული გარემოს სტუდენტზე ორიენტირებულ გარემოდ 

გადაქცევას. ვანდრიკის (Vandrick, 1997) სწავლების სტილიც გულისხმობს 

სტუდენტების მიერ საპასუხო რეაქციის გამოხატვას და ტექსტის ანალიზს 

მსჯელობის გზით. ავტორის მიხედვით, სტუდენტების მიერ გაკეთებული 

რეპორტებიდან ჩანს, რომ შინაარსის გადმოცემა კი არ უჭირთ მოსწავლეებს, არამედ 

ანალიზი და საპასუხო რეაქციის გამოხატვა. იგი თავს ხედავს, როგორც მწვრთნელს, 

რომელიც უნდა გაუძღვეს უცხო ენის შემსწავლელებს მხატვრული ლიტერატურის 

კითხვის მომენტში. ამიტომ ის მსჯელობის გზით სტუდენტებს ყურადღებას 

უმახვილებს შემდეგ საკითხებზე: თემატიკა, სტილი, მოქმედი პირების ანალიზი, 

რეალობის დონე, სოციალური პრობლემები, ა. შ. 

ვანდრიკის მსგავსი გაკვეთილის ორგანიზების მომხრეა ჰსუ (Hsu, 2004), 

რომელიც სასურველად მიიჩნევს ე. წ. ლიტერატურული წრეების გამოცდილების 

დანერგვას და მის ინტეგრაციას კითხვის გაკვეთილზე. მისი შეხედულებით, ასეთ 

გაკვეთილზე პედაგოგს უნდა ჰქონდეს ოთხი ფუნქცია: 

1. მასწავლებელი - დამხმარე; 

2. მასწავლებელი მენეჯერი; 

3. მხიარულების შემქმნელი; 

4. პროცესზე დამკვირვებელი. 
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იმის გამო, რომ მხატვრული ლიტერატურა ძალიან კარგი წყაროა კრიტიკული 

აზროვნების განვითარებისთვის, პედაგოგის ერთ-ერთ მოვალეობას უნდა 

წარმოადგენდეს ამ უნარის განვითარება სტუდენტებში. კრიტიკული აზროვნების 

სწავლების საჭიროებაზე მიუთითებს ქარი (Carr, 1988) რომლის აზრით, 

აუცილებელია სტუდენტები დაეუფლონ ლოგიკურ აზროვნებას, ანალიზს და 

შედარებას, შეკითხვების დასმასა და შეფასებას. მხატვრული ლიტერატურის 

კითხვისას ვანდრიკი (Vandrick, 1997) ცდილობს კრიტიკულ აზროვნებას შეუწყოს 

ხელი შემდეგნაირად: იგი სთხოვს სტუდენტებს თავიანთი თავი შეუდარონ 

რომელიმე მოქმედ პირს და იმსჯელონ შემდეგ საკითხებზე: 

 რა აქვთ საერთო/განსხვავებული მათთან?  

 რატომ ფიქრობენ ასე?  

 რით ჰგავს მათ მიერ წაკითხული წიგნი თავის მშობლიურ ენაზე 

წაკითხულ ნებისმიერ წიგნს?  

პედაგოგის როლი ასევე განისაზღვრება ყველა იმ შესაძლო გზების მოძიებით, 

რომლებიც სტუდენტებს გაუადვილებს მხატვრული ტექსტების კითხვას. ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია, პედაგოგი ახორციელებდეს მონიტორინგს, ეფექტურია თუ არა მისი 

სწავლების სტილი. არაეფექტურობის აღმოჩენის შემთხვევაში შაზუ (Shazu, 2014) 

სწრაფ რეაგირებასა და სხვა მიდგომით ჩანაცვლების საჭიროებაზე მიუთითებს. მისი 

აზრით, თუ ერთი მიდგომა არ არის წარმატებული, მაშინ სხვა გზებია გამოსანახი (გვ. 

33).  

ინგლისური ენის შემსწავლელებში მხატვრული ლიტერატურის საშუალებით 

გააზრებული კითხვის უნარის განვითარება ასევე გულისხმობს სტრატეგიათა 

სწავლებას. მათი ცოდნა სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიაზროს წაკითხული 

მასალა (Zhang & Wu, 2009; Yang, 2006), ამიტომ პედაგოგის ერთ-ერთი უპირველესი 

ამოცანაა სტრატეგიათა გამოყენების ეფექტურობის ახსნა, შემდეგ მათი 

მოდელირება/ჩვენება და შესაბამისი მასალით უზრუნველყოფა ნასწავლი 

სტრატეგიების სხვადასხვა კონტექსტსა და სიტუაციაში გამოსაყენებლად. ჟანგის და 

ვუს (Zhang & Wu, 2009) მიხედვით, პედაგოგომა საჭიროა გაარკვიოს, რამდენად 

ეფექტურად იყენებენ სტუდენტები სხვადასხვა სტრატეგიას და გასცეს შესაბამისი 
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მითითებები (გვ. 49). ივაი (Iwai, 2011) პედაგოგის მიერ სტრატეგიის გამოყენების 

დემონსტრირების მომხრეა, რის შემდეგაც მან უნდა წაახალისოს და დახმარება 

გაუწიოს სტუდენტებს, ხოლო ბოლოს შეამციროს დახმარება ენის შემსწავლელების 

მიერ სტრატეგიების ათვისებისა და მათი დამოუკიდებლად გამოყენების შემდეგ. 

სალათაცი და აკიელი ასევე (Salataci & Akyel, 2002) მიუთითებენ პედაგოგის მიერ 

სწავლების დასაწყისში სტრატეგიათა გამოყენების ჩვენების აუცილებლობას, შემდეგ 

კი კითხვის მიმდინარეობისას ამა თუ იმ სტრატეგიის გამოყენების ეფექტურობის 

შესახებ მსჯელობის საჭიროებას.  

ამრიგად, ძალიან დიდია პედაგოგის როლი მხატვრული ტექსტების საშუალებით 

კითხვის სწავლებისას. მიმზიდველი წასაკითხი მასალის შერჩევა მისი ერთ-ერთი 

ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ასევე, მან უნდა მოახერხოს მითითებების ისეთი 

რაოდენობით გაცემა, რომ შეინარჩუნოს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემო. 

ასევე, მისი სწავლების მეთოდოლოგია მორგებული უნდა იყოს სტუდენტების 

მოთხოვნილებებსა და საჭიროებებზე, ხოლო არაეფექტურობის აღმოჩენის 

შემთხვევაში დროულად უნდა შეიტანოს ცვლილებები მეთოდოლოგიაში. 

 

2.5. მითითებების გაცემის საჭიროება გაკვეთილებზე მხატვრული 

ლიტერატურის კითხვისას 

კითხვის სწავლებისას მითითებების მიცემა საკამათო საკითხია. კერძოდ, 

საკამათოა, უნდა მიეცეს თუ არა შემსწავლელს მითითებები ლექსიკის სწავლების, 

გრამატიკული თუ ტექსტის სტრუქტურის ცოდნის გასაუმჯობესებლად. მიუხედავად 

იმისა, რომ ძალიან ბევრი მკვლევარი მიუთითებს მხატვრული ლიტერატურის 

კითხვის მნიშვნელობაზე (Amer, 2012; Carter & Long, 1991; Collie & Slater, 1987; Erkaya 

2005) მათ შორის არ არის კონსესუსი მისი სწავლების მეთოდოლოგიაზე. ბობკინას და 

დომინგესის (Bobkina & Dominguez, 2014) მიხედვით, ბოლო ათწლეულის უცხო ენის 

სწავლების მეთოდოლოგია მხატვრული ლიტერატურის სწავლების სფეროში 

ცდილობს გამოიყენოს სხვადასხვა მიდგომების კომბინაცია (გვ. 255).  
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ამ საკითხთან დაკავშირებით მკვლევარებს შორის ორგვარი დამოკიდებულება 

არსებობს. ერთი დამოკიდებულების მიხედვით კითხვის პროცესში მკითხველი 

გაუცნობიერებლად ითვისებს ლექსიკას, ტექსტის აგების და გრამატიკულ 

სტრუქტურებს. მეორე დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, საჭიროა 

შემსწავლელისათვის მათი სწავლება. ზოგიერთი მნიშვნელოვანი კვლევა 

ადასტურებს, რომ ექსტენსიური კითხვის საშუალებით ავტომატურად ხდება 

ლექსიკისა და გრამატიკის (Elley, 1991; krashen, 1993), ასევე ტექსტის სტრუქტურის 

ცოდნის ათვისება (Iftikhar, 2011). ხოლო ზოგიერთი მკვლევარი და პრაქტიკოსი 

პედაგოგი მიუთითებს მათი ახსნისა და სწავლების საჭიროებაზე (Erkaya,  2005; Grabe 

& Stoller, 2002; Sakthivel., Phil & Kavidha, 2010).  

 

2.5.1. ტექსტის სტრუქტურის ცოდნის დასაუფლებლად საჭირო 

მითითებები  

სტუდენტებს კითხვის უნარის სწრაფი განვითარებისთვის სჭირდებათ 

გარკვეული მითითებები გრამატიკულ სტრუქტურებში გასარკვევად. სახთიველის, 

ფილის და კავიდჰას (Sakhtivel, Phil & Kavidha, 2010) აზრით,  პედაგოგის მოვალეობაა, 

რომ სწორი მიმართულება მისცეს სტუდენტებს და აუხსნას გრამატიკული 

ასპექტები/სტრუქტურები. გრეიბი და სთოლერი (Grabe & Stoller, 2002) აკრიტიკებენ 

იმ შეხედულებას, რომ უცხო ენის შემსწავლელებს არ სჭირდებათ გრამატიკისა და 

ტექსტის აგების სტრუქტურის ცოდნა, მიუთითებენ მათი სწავლების 

აუცილებლობაზე და ნაშრომში სწავლება და კითხვის კვლევა განიხილავენ ტექსტის 

სტრუქტურის სწავლების რამდენიმე პროექტს. ისინი შეეხება ტექსტის სტრუქტურის 

აღმოჩენას სტუდენტებთან ერთად შემდეგი გრაფიკული სქემების საშუალებით: 

მსგავსება/განსხვავების  მატრიცები, ვენის დიაგრამა, გრაფიკები, ოჯახური ხეები და 

სხვა დიაგრამები.  

ისეთ სტუდენტებთან, რომლებთანაც ამ კუთხით არ ჩატარებულა მუშაობა, 

გრეიბი და სთოლერი (Grabe & Stoller, 2002) პედაგოგებს ურჩევენ თავდაპირველად 

გამოიყენონ მარტივი დიაგრამები და სქემები ტექსტის წაკითხვის პარალელურად. 
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თავდაპირველად, ასეთი დიაგრამები უნდა იყოს მასწავლებლის მიერ შედგენილი, 

შემდეგ მათ ადგენენ სტუდენტები პედაგოგის დახმარებით, და ბოლოს 

დამოუკიდებელ დიაგრამას აკეთებენ სტუდენტები. ამ გზით სტუდენტები 

დაეუფლებიან ტექსტის კითხვის დროს მის გამოყენებას ინფორმაციის კარგად 

გააზრების მიზნით. 

მეორე პროექტი, რომელსაც გრეიბი და სთოლერი (Grabe & Stoller, 2002) 

გვთავაზობენ, არის ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტების ამოცნობა, რომელიც 

დაეხმარება სტუდენტებს წაკითხულის გააზრებაში. პირველ ეტაპზე ავტორები 

გვირჩევენ გამოვიყენოთ თანმიმდევრობისა და განსხვავების სასიგნალო სიტყვები, 

უზრუნველვყოთ სტუდენტები შესაბამისი ტექსტებით და ვთხოვოთ მათი მოძებნა. 

შემდეგი საფეხურია  მსჯელობა ტექსტში მათი ფუნქციების შესახებ.  

გრაფიკული სქემების გამოყენების სიკეთეზე მიუთითებს ამერიც (Amer, 2003), 

რომელიც რეკომენდაციას იძლევა მხატვრული ლიტერატურის კითხვის გაკვეთილზე 

გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ტიპის სქემა:  

 პერსონაჟთა რუკა (სქემა, რომელშიც წარმოდგენილნი არიან მოქმედი პირები); 

 მოთხრობის რუკა (სქემა, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება მოთხრობაში 

აღწერილი სიტუაცია, მოქმედი პერსონაჟები, პრობლემა, მოვლენათა 

განვითარება და პრობლემის გადაჭრა); 

 მოთხრობის ჩარჩო (გამოტოვებულ ადგილას ჩასასმელია მთელი 

წინადადებები, რომლებიც აღწერს მოვლენათა განვითარებასა და მთლიანად 

აჯამებს მოთხრობას). 

გრაფიკული სქემების გამოყენებას შესაბამისი ინსტრუქციის გარეშე 

სტუდენტები არ მიმართავენ ხოლმე. ჟიანგისა და გრეიბის (Jiang & Grabe, 2007) 

აზრით, სტუდენტებს სჭირდებათ ამ სქემების გამოყენების სწავლების არაერთი 

გაკვეთილი, რათა მათ ეფექტურად გამოიყენონ შესაბამისი დიაგრამა შესაბამის 

ტექსტთან მიმართებით. 

დასკვნის სახით, შეიძლება არ იყოს ყველა მითითების დეტალურად შესრულების 

დრო, თუმცა პედაგოგს უნდა შეეძლოს მათგან არსებითის გამოყოფა და გაკვეთილზე 

ინტეგრაცია, სწავლებასა და ტექსტების კითხვას შორის დროითი თანაფარდობის 
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დაცვა (ბევრი უნდა იყოს კითხვა, შედარებით ნაკლები მითითებების გაცემა, თუმცა 

ამ უკანასკნელის მნიშვნელობის უგულებელყოფა არასრულფასოვანი, არაეფექტური 

მხატვრული ლიტერატურის სწავლების ტოლფასია. ის აუცილებელია იმისთვის, რომ 

სტუდენტებმა შეძლონ გააზრებული კითხვის უნარის განვითარება). 

 

2.5.2. საჭირო მითითებები ლიტერატურული ნაწარმოების კითხვის 

პროცესში ლექსიკის დასაუფლებლად  

ლექსიკის ათვისება საკმაოდ რთული პროცესია და მას უნდა ჰქონდეს 

ინტენსიური ხასიათი. გასაკვირი არ არის, რომ მკვლევართა შორის ლექსიკური 

ერთეულის რაოდენობის ცოდნასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა 

არსებობს, თუმცა ის ლექსიკური მარაგი, რომელიც სასურველია მეორე/უცხო ენაზე 

შემსწავლელის მიერ წაკითხული ტექსტის ძალიან კარგად გასაგებად, დაახლოებით 

95%-ია იმ სიტყვების ცოდნის, რომლებიც ტექსტში ხვდება (Grabe & Stoller, 2002). ეს 

ზღვარი ინგლისურ ენაზე უმეტესი მკითხველისთვის წარმოუდგენელი და 

მიუღწეველია. თუმცა ამ ზღვრის ქვემოთ მყოფი მკითხველებიც ახერხებენ ტექსტის 

წაკითხვასა და შინაარსის გაგებას წარმატების სხვადასხვა მაჩვენებლით.  

 კითხვის უნარის გაუმჯობესება ინგლისური ენის შემსწავლელებში 

აუცილებლად მოიცავს მითითებების გაცემასა და ლექსიკის განმავითარებელი 

სავარჯიშების შესრულებას. პარიბახტის და ვესჩეს (Paribakht & Wesche, 1997) აზრით, 

არ არის საკმარისი მარტო ექსტენსიური კითხვა და სტუდენტებს სჭირდებათ 

გარკვეული მიმართულება უცხო ენის ლექსიკის განვითარებისთვის. ძალიან ბევრი 

მუშაობის შედეგად ავტორებმა შექმნეს ლექსიკური სავარჯიშოების რამდენიმე 

ჯგუფი: 

 სელექციური ყურადღება: სავარჯიშოები, რომლებიც  მკითხველის 

ყურადღებას მიმართავს შესასწავლი სიტყვისკენ: შესამჩნევი სიტყვის 

გამუქებით, დახრილად დაწერით, ხაზგასმით, გაფერადებით; ასევე სამიზნე 

სიტყვების სიიდან ამ სიტყვების შემჩნევა და ხაზის გასმა კითხვის 

მიმდინარეობისას.  
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 ცნობა: განსაზღვრებასთან, ან სინონიმთან სიტყვის მორგება; შესაძლო 

პასუხებიდან სწორი მნიშვნელობის არჩევა; სიტყვის სურათთან მორგება, და 

ა.შ. 

 მანიპულაცია: სიტყვების წარმოება ერთი ფუძიდან, მაგალითად ერთი 

სიტყვიდან არსებითი სახელის, ზმნის, ზედსართავი სახელის წარმოება; ასევე 

სუფიქსებისა და პრეფიქსების მეშვეობით სხვადასხვა სიტყვის მიღება, ა.შ. 

 ინტერპრეტაცია: კონტექსტში ახალი სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრა; მისი 

გრამატიკული ფუნქციის განსაზღვრა, დისკურსის ფუნქციის მიხედვით მისი 

კლასიფიკაცია; მრავალი პასუხიდან ერთის არჩევა; 

 წარმოება: სავარჯიშოები გულისხმობს ახალი სამიზნე სიტყვის გამოყენებას 

სხვადასხვა კონტექსტში. კერძოდ, სურათების დასათაურება; კითხვებზე 

პასუხის გაცემა სამიზნე სიტყვის დახმარებით; სიტყვის შესატყვისის ან 

სინონიმის მოძებნა და სხვ. 

ერქაია (Erkaya, 2005) გვთავაზობს ლიტერატურის კლასში შემოვიტანოთ შემდეგი 

ტიპის სავარჯიშოები: 

 სავარჯიშოები, რომელიც უკავშირდება სიტყვის ფორმას, მნიშვნელობასა 

და გამოყენებას - ერთი ფუძიდან სხვადასხვა მეტყველების ნაწილის 

წარმოება; 

 სიტყვის მორგება მის განსაზღვრებასთან; 

 მოცემული წინადადების შესატყვისი სიტყვის/ფრაზის არჩევა. 

ლექსიკაზე მიზანმიმართული მუშაობის მომხრეა დანელიაც (2006), რომლის 

მიხედვით:  

ლექსიკის ანალიზი მიმართული უნდა იყოს ტექსტზე, მისი შინაარსის 

გახსნაზე ენობრივი საშუალებებით... ტექსტის ლექსიკის ანალიზი იწყება 

სემანტიკურ დონეზე - ხდება სიტყვების მნიშვნელობათა შემოწმება 

ლექსიკონის საშუალებით. სიტყვათა სხვადასხვა ჯგუფები მოითხოვს 

სხვადასხვა მიდგომას. მაგ, არაა აუცილებელი მეტისმეტად ღრმად 

შევისწავლოთ სიტყვები, რომლებიც აღნიშნავენ რეალიებს. მეორე ეტაპია 

სიტყვათშეთანხმებათა ანალიზი. (გვ. 16-17) 
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ფრაზეოლოგიზმებზე მუშაობისას დანელია (2006, გვ. 20) გვთავაზობს 

სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოების გამოყენებას, როგორებიცაა: თარგმნა 

ინგლისურიდან დედაენაზე და პირიქით; გამოტოვებული ადგილების 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებით შევსება; ფრაზეოლოგიური ერთეულებით 

წინადადებების შედგენა, ფრაზეოლოგიური ერთეულების სინონიმური წყვილების 

მონახვა და სხვ. ნეიშენი და ნიუტონი (Nation & Newton, 1997) ასევე ამტკიცებენ 

სიტყვათა სწავლების აუცილებლობას. მათი აზრით, ენის შემსწავლელებს უნდა 

ვასწავლოთ ხშირად გამოყენებული სიტყვები, ხოლო ნაკლებად გამოყენებული 

სიტყვების შესწავლა შეიძლება მოხდეს შემთხვევითი სწავლებით. ისინი 

გვთავაზობენ ლექსიკის სწავლების თანმიმდევრობას მათი მნიშვნელობის მიხედვით: 

ჯერ მაღალი სიხშირის ზოგადი სიტყვები, ამავე კატეგორიის აკადემიური სიტყვები, 

მაღალი სიხშირის ტერმინები; შემდეგ დაბალი სიხშირის სიტყვები. ლექსიკის 

შესწავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ისინი გვთვაზობენ ორი ტიპის 

სავარჯიშოებს: სავარჯიშოებსა და აქტივობებს, რომელიც ემსახურება ლექსიკის 

თავისუფლად ფლობას; (fluency activities) და მეორე ტიპს, რომელიც ლექსიკის 

გამდიდრების აქტივობებია (richness activities). შანგი (Shang, 2006), მხატვრული 

ლიტერატურის კითხვისას, სხვა მითითებებთან ერთად, იძლევა ლექსიკის 

სწავლების მითითებასაც, რომელიც გამოიხატება მნიშვნელოვან სიტყვებთან 

დაკავშირებით ასოციაციების გაკეთებით. ლექსიკის ზოგიერთი სავარჯიშოს 

შესრულებისას ის საჭიროდ თვლის სტუდენტები მიხვდენენ სიტყვის 

მნიშვნელობებს, და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენონ ლექსიკონიც. 

თუმცა, როგორც ჩანს, პედაგოგის მიერ ლექსიკის დამუშავებაზე ძალიან დიდი 

ყურადღების გამახვილება სტუდენტებისთვის სასურველ გარემოს ვერ ქმნის, რაც 

დაადასტურა ალ-მაჰრუქის (Al-Mahrooqi, 2012) კვლევამ. მისი მიხედვით, 

ლიტერატურის სწავლების ისეთი კლასი, რომელშიც ახალ ლექსიკურ ერთეულებს 

ეთმობოდა დიდი დრო და ექცეოდა დიდი ყურადღება, მოსწავლეთა დიდი 

მოტივაციით არ გამოირჩეოდა.  

გარდა ამისა, ლექსიკის სწავლებაში მნიშვნელოვანია, მიზანმიმართულად და 

სწორად იქნება თუ არა შერჩეული სტუდენტების მიერ სამიზნე სიტყვები (Dole, Sloan 
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& Trathen, 1995). სლოუნმა აღმოაჩინა, რომ სტუდენტების მიერ ლექსიკონში 

მოძებნილი სიტყვების სწავლა ლექსიკის გაზრდას ემსახურებოდა, თუმცა მას არ 

შეჰქონდა წვლილი ტექსტის გააზრების დონის გაუმჯობესებაში. გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში დაკვირვებამ მკვლევარი მიიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ 

ახალი სიტყვების სწავლით სტუდენტების გააზრებული კითხვის უნარი არ 

უმჯობესდებოდა. გააზრებული კითხვის უნარის განვითარებისთვის დოული, 

სლოუნი და თრათენი (Dole & at., 1995) აუცილებლად მიიჩნევენ სტუდენტებს მიეცეთ 

მითითებები, როგორ და რატომ შეარჩიონ მოსაძებნი და სასწავლი მნიშვნელოვანი 

სიტყვები. მათ ჩაატარეს კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა საექსპერიმენტო 

ჯგუფისთვის ზემოთ ხსენებული მითითებების გაცემას. სტუდენტებს სთხოვდნენ 

შეერჩიათ ახალი სამიზნე სიტყვები, რომელიც ყველაზე მეტად შეიტანდა წვლილს 

ტექსტის გაგებაში, ხოლო ამ პროცესის ერთ-ერთი გასათვალისწინებელი 

კრიტერიუმი იყო ის, რომ  ამ სიტყვას ზუსტად და სწორად უნდა აღეწერა ერთ-ერთი 

მთავარი პერსონაჟი, მოვლენა, იდეა ან თემა წარმოდგენილ კონკრეტულ მონაკვეთში. 

ასევე, ლექსიკონში სიტყვის მოძებნის შემდეგ მონაწილეებს უნდა მიესადაგებინათ 

მისი მნიშვნელობა კონტექსტში. კვლევამ დაადასტურა, რომ იმ მონაწილეებმა, 

რომლებიც ლექსიკას მიზანმიმართულად არჩევდნენ და სწავლობდნენ, ბევრად 

უკეთესი შედეგები აჩვენეს ექპერიმენტის ჩატარების შემდგომ ტესტირებაში, ვიდრე 

საკონტროლო ჯგუფის.  

ამრიგად, კითხვის უნარის გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ლექსიკის 

მიზანმიმართულ სწავლებასთან. მხატვრული ტექსტების საშულებით კითხვის 

უნარის განვითარებისთვის საჭიროა მიზანმიმართული მითითებების გაცემა სიტყვის 

მნიშვნელობის განსაზღვრა/შეფასებასთან დაკავშირებით. წინადადებებიდან აზრის 

გამოტანის პარალელურად, სტუდენტებმა შერჩევით უნდა მოძებნონ და შეისწავლონ 

სიტყვები. 

2.5.3. მითითებები სტრატეგიათა ეფექტური გამოყენებისთვის 

 მხატვრული ტექსტების უკეთ გააზრებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია,  რომ 

სტუდენტები იყენებდნენ სტრატეგიებს. აუცილებელია, რომ სტუდენტები იქცნენ 
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სტრატეგიულ მკითხველებად. მაქნამარას (McNamara, 2009) მიხედვით, სტრატეგიები 

წარმოადგენენ რთული პრობლემების უფრო ეფექტურად დაძლევის საშუალებას. 

დროთა განმავლობაში, პრაქტიკაში დანერგვისას, სტრატეგიები გადაიზრდება 

უნარში, რომელიც ხდება სწრაფი და ავტომატური (გვ. 34). საჭიროა 

მიზანმიმართული მითითებების გაცემა სტრატეგიათა უფრო ეფექტური 

გამოყენებისათვის. ამისათვის სტუდენტებს სჭირდებათ არა რამდენიმე გაკვეთილი, 

არამედ შეუჩერებელი ძიება და სწავლა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. 

ნებისმიერი მხატვრული ნაწარმოების კითხვის დროს პედაგოგის მიზანს უნდა 

წარმოადგენდენს ნელ-ნელა განავითაროს სტუდენტში სტრატეგიული მკითხველი. 

ანდერსონის (Anderson, 2002) მიხედვით, მეტაკოგნიტური აზროვნება 

სტუდენტს თავისი სწავლის დაგეგმვის, გაკონტროლებისა და განვითარების 

შესაძლებლობას აძლევს. ეს უკანასკნელი ბევრ კომპონენტს მოიცავს, თუმცა ავტორი 

გამოყოფს ხუთ ძირითად კომპონენტს: 

 სწავლებისთვის მომზადება და დაგეგმვა; 

 სტრატეგიების შერჩევა და გამოყენება; 

 მონიტორინგი, სტრატეგიათა გამოყენების შემოწმება; 

 მრავალფეროვანი სტრატეგიების გადატანა; 

 სტრატეგიების განვითარება და სწავლება. 

ჭყოიძის (2013) მიხედვით, მოსწავლეს სწავლის პროცესის გააზრებასა და 

უკეთეს აკადემიურ მოსწრებაში დაეხმარება შემდეგი სტრატეგიების 

გათვალისწინება: სტრატეგიების შერჩევა, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, 

დავალების შესრულების პროცესის გააზრება, მასწავლებლის მიერ სხვადასხვა ტიპის 

შეკითხვების დასმა, შედეგების პროგნოზირება, მსჯელობა, უკუკავშირი. მაქნამარას 

(McNamara, 2009) მიხედვით, სტრატეგიების სწავლების ერთ-ერთი ხერხია 

თვითგანმარტებითი კითხვის სწავლება (Self-explanation Reading Training), რომელიც 

მოიცავს საკუთარი თავისთვის წაკითხულის განმარტებას და ექვს სტრატეგიას. 

ცხრილის სახით წარმოდგენილია ამ სწავლებაში გამოყენებული სტრატეგიები 

(დანართი #6). 



57 

 

როგორც დანართიდან ჩანს, თვითგანმარტებითი კითხვა არის უფრო 

ინტერაქციული, აქტიური კითხვის წამახალისებელი, რომელიც მკითხველს 

უბიძგებს წაკითხული ინფორმაციის გადამუშავებისკენ დასკვნების გამოტანით, 

წაკითხულის წინარე ცოდნასთან დაკავშირებით, ვარაუდების დაშვებით, საკუთარი 

ლოგიკის გამოყენებით, პერიფრაზირებითა და მონიტორინგის საშუალებით. 

ჩარლზისა და სხვ. (Charles, et al., n.d.) მიხედვით, სტუდენტისთვის კითხვის 

გააზრების სწავლებაში პედაგოგს სამი უმნიშვნელოვანესი საფეხური აქვს 

გასავლელი: 

1. პედაგოგმა უნდა უჩვენოს სტუდენტს სტრატეგიათა გამოყენების მაგალითები; 

2. მან უნდა უზრუნველყოს სტუდენტების მიერ მსგავსი სტრატეგიების 

გამოყენება სხვადასხვა დავალებაში, შემდგომ კი უნდა წარმართოს მსჯელობა 

მათი ეფექტურობის შეფასების შესახებ; 

3. პედაგოგმა სტუდენტებს უნდა მოსთხოვოს სტრატეგიების გამოყენება 

დახმარების გარეშე. 

ამავე ავტორების მიხედვით, პედაგოგმა უნდა უზრუნველყოს სტრატეგიათა 

შესახებ მითითებების გაცემა დანართ #7-ში წარმოდგენილი პრინციპების დაცვით. 

როგორც დანართიდან ჩანს, სტრატეგიათა გამოყენების სწავლებაში მნიშვნელოვანია 

პედაგოგმა სტუდენტს შეასწავლოს გამოყენებული სტრატეგიის ეფექტურობის 

შეფასება, მოახდინოს სტრატეგიათა დემონსტრირება, შესაფერისი ტექსტებით 

უზრუნველყოფა, ასევე, სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრის, წინარე ცოდნის 

წაკითხულ ინფორმაციასთან შეჯერების, სწორი დასკვნების გამოტანის და სხვ. 

სტრატეგიათა სწავლება. 

ბაიერი (Baier, 2005), რომელმაც კვლევა ჩაატარა ტექსტის გააზრებასა და 

კითხვის სტრატეგიებთან დაკავშირებით, გვირჩევს გაკვეთილზე გამოვიყენოთ და 

სტუდენტები მივაჩვიოთ ტექსტის გააზრების დროს საკუთარი თავისთვის კითხვების 

დასმის სტრატეგიას (Self-questioning).  

როგორც აღვნიშნეთ, ტექსტის კითხვისას წარმოქმნილი პრობლემების 

არსებობისა და არასწორი გააზრების შემჩნევა სწორი გააზრებისკენ მიმავალი 

პირველი საფეხურია, თუმცა, რასაკვირველია, იგი არ არის საკმარისი. პრობლემის 
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შემჩნევა/გაანალიზების შემდგომ აუცილებელია შესაბამისი ეფექტური გზების 

დასახვა ტექსტის სწორი გააზრებისთვის. ბეიკერის და ბრაუნის (Baker & Brown, 1984) 

მიხედვით, არასწორი გააზრების გამოსწორება გულისხმობს გადაწყვეტილებას 

განსახორციელებელ მოქმედებათა შესახებ. ამ შემთხვევაში მკითხველმა შეიძლება 

აირჩიოს კითხვის გაგრძელება ისეთი ინფორმაციის მოძიების მიზნით, რომელიც 

მისთვის ბუნდოვან ნაწილს მოჰფენს ნათელს, ან შეიძლება მან მიმართოს 

განმეორებით წაკითხვას, უგულებელყოფასა და ტექსტის შემდგომი ნაწილის 

წაკითხვას, ლექსიკონში მოძიებასა და კომპეტენტური ადამიანის კონსულტაციას.  

ერთ-ერთი მეტაკოგნიტური სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს 

წარმატებულ კითხვას, ბეიკერისა და ბრაუნის (Baker & Brown, 1984) აზრით, არის 

თვითკორექცია. ამ სტრატეგიას წარმატებული მკითხველები იყენებენ უფრო ხშირად 

და, როდესაც შეამჩნევენ, რომ უშვებენ შეცდომას, რომელიც კონკრეტულ ტექსტსა თუ 

მონაკვეთში არ ჯდება, ჩერდებიან და ასწორებენ ამ შეცდომას. თუმცა, თუ შეცდომა 

სემანტიკურად მისაღებია, შეიძლება კარგი მკითხველები არ შეჩერდნენ და არ 

შეასწორონ, რადგან იგი ხელს არ უშლით და გააზრება ხორციელდება 

შეუფერხებლად (გვ. 363).   

პედაგოგის მიერ წარმატებული მეტაკოგნიტური ხერხების/სტრატეგიების 

სტუდენტებისთვის სწავლებისთვის, მნიშვნელოვანია, თვითონ მას კარგად ჰქონდეს 

გააზრებული ამ სტრატეგიების შესაფერი გამოყენება შესაფერის სიტუაციაში და 

შესაფერისი სიძნელის ტექსტთან მიმართებით. პარის და ვინოგრადის (Paris & 

Winograd, 1990) მიხედვით, აუცილებელია, რომ პედაგოგის ინსტრუქციები 

შეიცავდეს: ა) სტრატეგიის რაობის ახსნას; ბ) როგორ შეიძლება სტრატეგიის 

გამოყენება; გ) რატომ უნდა გამოიყენებოდეს ესა თუ ის სტრატეგია; დ) როდის და 

სად უნდა გამოიყენებოდეს ესა თუ ის სტრატეგია, ე) როგორ უნდა შეფასდეს მისი 

გამოყენების ეფექტურობა. აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინება დაეხმარება 

პედაგოგს თავად გახდეს წარმატებული და სტუდენტები უზრუნველყოს 

მეტაკოგნიტური ცოდნით. 
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2.6. მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას გაკვეთილზე 

გამოსაყენებელი მიდგომები და აქტივობები 

როგორც მკვლევართა უმეტესობა აღნიშნავს, მხატვრული ლიტერატურის 

კითხვა ხასიათდება მკითხველთა დიდი მოტივაციით (Carter & Long, 1991; krashen, 

1993; Küçükoglu & Arikan, 2011; Vandrick, 1997; Yeasmin, Azad & Ferdoush, 2011) და მისი 

ზრდა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ლიტერატურის კითხვის სწავლების 

სტილზე. ეს უკანასკნელი კი ძალიან კრეატიული პროცესია, და თუ 

გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნათლად ჩამოყალიბებული ინსტრუქციები არ 

არსებობს ლიტერატურის სწავლების კუთხით (Dalmau, Bobkina, Martes, 2012; Erkaya, 

2005), პედაგოგს ეძლევა საშუალება შემოქმედებითად მიუდგეს მას, გამოიყენოს 

ზოგიერთი მოქმედი პედაგოგის პრაქტიკა და მკვლევართა რჩევები, ასევე თვითონ 

მოიფიქროს აქტივობები, მათი წარმართვის ფორმა და მიმართულება საკუთარ 

გაკვეთილზე.  

მხატვრული ტექსტების საშუალებით კითხვის სწავლებისას სასურველია 

მხატვრული ლიტერატურის სწავლების მიდგომების გათვალისწინება და 

ინტეგრირება გაკვეთილზე. ლაზარის (Lazar, 1993) მიხედვით, შემდეგი სამი 

მიდგომის საშუალებით შეიძლება ლიტერატურის სწავლება: ა) ენაზე დაფუძნებული 

მიდგომა (language-based approach); ბ) ლიტერატურის, როგორც მისი შინაარსის 

სწავლება (literature as content) და 3) ლიტერატურის სწავლება პიროვნული 

ზრდისთვის (literature for personal enrichment). კარტერი და ლონგი (Carter & Long, 1991) 

ასევე გვთავაზობენ ლიტერატურის სწავლების შემდგომ მიდგომებს: ა) კულტურული 

მიდგომა (cultural approach);  ბ) ენაზე დაფუძნებული მიდგომა (the language based 

approach);  გ) პიროვნული ზრდის მიდგომა (the personal growth approach).  

ენაზე დაფუძნებული მიდგომა გულისხმობს ლიტერატურული ტექსტების 

საშუალებით ენის სწავლებას და ის ხშირ შემთხვევაში მოიცავს სტილისტურ 

ანალიზსაც. ლაზარის (Lazar, 1993) მიხედვით, ენაზე დაფუძნებული მიდგომის 

პროცედურები უკავშირდება მხატვრული ტექსტის სწავლებას. მათი მიზანია საჭირო 

ცოდნით სტუდენტების უზრუნველყოფა ნაწარმოების ინტერპრეტაციისა და 
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კრიტიკული განსჯისთვის. თუმცა, ავტორის მიხედვით, ენაზე დაფუძნებული 

მიდგომის ზოგიერთი მომხრის აზრით, სტუდენტები არ არიან ყოველთვის მზად 

დეტალური სტილისტური ანალიზისთვის. მათ შორის არიან ბრუმფიტი და კარტერი 

(Brumfit & Carter, 1986), რომელნიც არ უარყოფენ სტილისტური ანალიზის 

გამოყენების საჭიროებას, თუმცა, მიიჩნევენ, რომ ის არ შეიძლება იყოს ერთადერთი 

მეთოდი მხატვრული ტექსტების კითხვისას და აუცილებელია ენაზე დაფუძნებული 

სხვადასხვა აქტივობის გამოყენებაც. 

კულტურული მიდგომა გულისხმობს მხატვრული ტექსტების გამოყენებას 

მკითხველთა კულტურული კომპეტენციის ასამაღლებლად, მხატვრული ტექსტებში 

ასახული ხანის სოციალური, ისტორიული, პოლიტიკური ცოდნის გაღრმავებასა და 

ავტორის ბიოგრაფიის გაცნობას. ასევე, აღნიშნული მიდგომა მოიცავს 

ლიტერატურული მიმდინარეობებისა და ჟანრების  შესწავლა/გაცნობას (Kheladi, 2013; 

Lazar 1993).  

პიროვნული ზრდის მიდგომა გულისხმობს სტუდენტების ინტერესებისა და 

სიამოვნების ზრდას მხატვრული ტექსტების კითხვისას. ხელადის (Kheladi, 2013, გვ. 

19) მიხედვით, მხატვრული ნაწარმოების კითხვისას სტუდენტები შინაარსის 

გაგებაზე არიან ორიენტირებულნი, რომელიც უზრუნველყოფს მათ აქტიურ ჩართვას 

ტექსტში. ლაზარის (Lazar, 1993) აზრით, პიროვნული ზრდის მიდგომა 

უზრუნველყოფს მკითხველის ჩართვას ემოციურად და ინტელექტუალურად 

კითხვაში, ეს კი, თავის მხრივ, ხელს უწყობს ენის შეთვისებას. ამგვარ მიდგომაში 

განსაკუთრებით დიდია პედაგოგის როლი სტუდენტისთვის მამოტივირებელი 

მასალის შერჩევაში. 

თუმცა, არსებობს ინტეგრირებული მიდგომაც, რომელიც აღნიშნული 

მიდგომების სინთეზს წარმოადგენს. სავიდოუს (Savvidou, 2004) აზრით, მხატვრულ 

ლიტერატურას შეუძლია უცხო ენის სწავლების პროცესი გახადოს უფრო სასიამოვნო 

და მამოტივირებელი. აღნიშნული მიდგომა ხელს უწყობს მკითხველის ზრდას, 

კულტურის შესახებ ინფორმაციის გამდიდრებას, ისევე, როგორც ხელს უწყობს ენის 

შემსწავლელის ენობრივი უნარების განვითარებას (Kheladi, 2013).  
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 მხატვრული ტექსტების კითხვისას პედაგოგთა მიდგომების გამოკვლევა იყო 

ალ-მაჰრუქის (Al-Mahrooqi, 2012) მიერ ჩატარებული კვლევის მიზანი. აღნიშნული 

კვლევის შედეგების თანახმად ოთხი ტიპის მასწავლებელი გამოიკვეთა: 

1. მასწავლებელი, რომელიც თვითონ მსჯელობდა და ტექსტის ინტერპრეტაციის 

მისეულ ვარიანტს სთავაზობდა სტუდენტებს; 

2. მასწავლებელი, რომელიც მითითებებს უხვად გასცემდა, განსაკუთრებით კი 

აქცენტს სიტყვების სწავლაზე აკეთებდა; 

3. პედაგოგი-ანალიტიკოსი, რომლისთვისაც ტექსტის ანალიზი ძალიან 

მნიშვნელოვანი იყო და მას დიდ დროს უთმობდა, ხოლო სტუდენტები 

განიცდიდნენ მწერლისა და თვითონ მოთხრობის შესახებ ინფორმაციის 

ნაკლებობას. 

4. პედაგოგი, რომელიც იყენებდა სხვადასხვა მეთოდების კომბინაციას. 

ანალიზში რთავდა სტუდენტებს, სთხოვდა თავიანთი გამოცდილების, 

მათეული ინტერპრეტაციისა და ტექსტთან მათი დამოკიდებულების 

გაზიარებას.  

 აღნიშნულმა კვლევამ წარმოაჩინა სტუდენტების დადებითი დამოკიდებულება 

და მათი დიდი მოტივაცია მეოთხე ტიპის პედაგოგის კლასში, ამიტომ, სასურველია 

აღნიშნული კვლევის შედეგების გათვალისწინება და მხატვრული ლიტერატურის 

საშუალებით კითხვის განვითარებისას ინტეგრირებული მეთოდების დანერგვა. 

ინტეგრირებული მეთოდის მიდგომის ეფექტურობა დაადასტურა იმვილაის 

(Yimwilai, 2015) მიერ ჩატარებულმა კვლევამაც, რომელშიც ექსპერიმენტულმა 

ჯგუფებმა უკეთესი შედეგები აჩვენეს ტესტებში, კრიტიკული ფიქრის უნარის 

გაუმჯობესებასა და ლიტერატურის სწავლებისადმი დამოკიდებულებაში, ვიდრე 

საკონტროლო ჯგუფებმა. ასეთი კომბინირებული მიდგომა სამ ფაზას მოიცავდა. 

პირველი ფაზა გულისხმობდა მხატვრული ტექსტის მიცემას სახლში წასაკითხად 

ლექსიკური ერთეულების შემცველ სიასთან ერთად. მეორე ფაზა გულისხმობდა 

კულტურული ინფორმაციის შემცველი წინარე ცოდნით სტუდენტების 

უზრუნველყოფას, ხოლო მესამე ფაზა გულისხმობდა ტექსტის შესახებ მსჯელობას, 

ასევე წაკითხვის შემდგომ აქტივობებს. სამფაზიანი კომბინირებული მეთოდის 
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გამოყენებას რეკომენდაციას უწევენ დივსარი და თარირი (Divsar & Tahriri, 2009), 

რომელთა მიხედვით, ლიტერატურული ტექსტების სირთულის დაძლევა 

შესაძლებელია და პედაგოგიურ მიდგომებსა და შესაფერისი მითითებების გაცემას 

უნდა მიექცეს შესაფერისი ყურადღება. ტექსტზე მუშაობის სამფაზიანი მოდელი 

შემუშავებული აქვს და მის გამოყენებას რეკომენდაციას უწევს აქუბარდია (2015). 

აღნიშნული მოდელი, ცოდნის გააქტიურების, ტექსტზე მუშაობის და ბოლოს, 

ტექსტის სახეცვლილების ფაზებს მოიცავს.   

მკვლევარები და პრაქტიკოსი პედაგოგები გვთავაზობენ ზოგად თუ 

კონკრეტულ აქტივობებს, რომლებიც მხატვრული ტექსტების კითხვისას  

პედაგოგებმა შეიძლება გამოიყენონ გაკვეთილზე. მაკეის (Mckay, 2001) აზრით, 

დეტალური სტილისტური ანალიზი ამცირებს მკითხველის მიერ მხატვრული 

ტექსტის კითხვაში „ჩართვის“ შესაძლებლობას და ასევე, კითხვისგან მიღებულ 

სიამოვნების ფაქტორს. ესთეტიკური კითხვისთვის მკითხველებმა თავდაპირველად 

ტექსტი უნდა წაიკითხონ სიამოვნების მისაღებად, ხოლო გაკვეთილის აქტივობები 

აუცილებლად უნდა მოიცავდეს: 

 პიროვნული დამოკიდებულების გაზიარებას ლიტერატურული ტექსტის 

მიმართ; 

 აქტივობებს, რომლებიც განაპირობებს მკითხველის ტექსტთან დაბრუნებას და 

მათი ინტერპრეტაციების გამამყარებელი ინფორმაციის პოვნას; 

 სხვა დავალებებს, რომლებიც მიმართულია ტექსტის მნიშვნელოვან 

ასპექტებზე (პერსონაჟების დახასიათება, მთხრობელზე ყურადღების 

გამახვილება). 

 მაკეი (Mckay, 2001) გვთავაზობს კონკრეტულ აქტივობებსაც. მაგალითად, 

მოქმედი პერსონაჟის დახასიათებისთვის ის გვირჩევს გამოვიყენოთ დიაგრამა, 

რომელსაც შევავსებთ შემდეგი ინფორმაციით: როგორი დამოკიდებულებით არიან 

სხვა პერსონაჟები კონკრეტული პერსონაჟისადმი; ამ პერსონაჟის სიტყვები და 

მოქმედებები; ავტორის მიერ პერსონაჟის აღწერა; საკუთარი იდეები მის შესახებ. ამ 

დიაგრამის შევსების შემდეგ სტუდენტს უნდა ვთხოვოთ დაუბრუნდეს ტექსტს 

თავისი ინტერპრეტაციის გასამყარებლად. გარდა ამისა, მოთხრობაში ხშირად 
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მოვლენები გადმოცემულია არაქრონოლოგიურად, ამიტომ გაკვეთილზე 

გამოსაყენებელი სქემები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ამ მოქმედებების, მათი 

დროის, ადგილმდებარეობის, მოქმედი პირებისა და მოვლენათა შესახებ. ასევე, 

მნიშნელოვანია აქტივობების საშუალებით სტუდენტებმა დაინახონ, როგორ არის 

გადმოცემული მხატვრულ ტექსტში ავტორის ღირებულებები. თაკარარი (Thakarar, 

2015) გვთავაზობს იმ აქტივობათა ჩამონათვალს, რომლებიც, სასურველია, 

პედაგოგებმა გამოიყენონ გაკვეთილზე მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას ან 

სწავლებისას: 

 დაწყების, ე.წ. „გამახურებელი“ აქტივობები; 

 მოსმენის და გააზრების დავალებები; 

 სწავლითი უნარები და ლექსიკონზე მუშაობა; 

 ჩუმი კითხვა; 

 მსჯელობა; 

 პირადი რეაგირების, დამოკიდებულების გამოხატვა; 

 სტილისტური ანალიზი; 

 წერილობითი რეაგირება და შემოქმედებითი წერა. 

კითხვამდელი აქტივობების გამოყენება სტუდენტების დაინტერესებასა და 

მათი მოტივაციის ამაღლებას უწყობს ხელს. ასევე, კითხვამდელი, ე.წ. „გამახურებელი 

აქტივობები“ ემსახურება მკითხველის მომზადებას კითხვის ეტაპისთვის, მისი 

წინარე ცოდნის გაგებას და ამაღლებას აღნიშნული თემატიკის გარშემო. ალიოსეფის 

(Alyousef, 2006) მიხედვით, მასწავლებელთა ნაწილი უარს ამბობს კითხვის 

მოსამზადებელი ეტაპის გავლაზე დროის სიმცირის გამო, თუმცა ის აუცილებელია 

შესაფერისი ცოდნის გასააქტიურებლად და სტუდენტებში მოტივაციის 

გასაზრდელად.  

აქტივობათა ჩამონათვალს გვთავაზობენ იასმინი, აზადი და ფერდოუში 

(Yeasmin, Azad & Ferdoush, 2011). დანართში #8 წარმოდგენილია მათ მიერ 

გაკვეთილზე გამოყენებული აქტივობები. წარმოდგენილი აქტივობები 

მრავალფეროვანია და მოიცავს კითხვის მოსამზადებელ ეტაპს, წაკითხვის ეტაპსა და 

კითხვის შემდგომ ეტაპს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ავტორების მიერ 
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წარმოდგენილი აქტივობები განაპირობებს მკითხველის ჩართულობას საგაკვეთილო 

პროცესში, წასაკითხ მასალასა და მასში შემავალ ლექსიკაზე კონცენტრაციას, 

მსჯელობის წარმართვას, პრეზენტაციების მომზადებასა და შემოქმედებით წერას. 

დალმაუს, ბობკინას და მარტესის (Dalmau, Bobkina, Martes, 2012) მიერ 

შემოთავაზებულია მხატვრული ლიტერატურის სწავლების მოდელი, რომელიც 

დაფუძნებულია აღნიშნული სწავლების ხუთი სახის მიზანსა და პერსპექტივაზე: ა) 

კულტურული მემკვიდრეობის პერსპექტივა; ბ) ენობრივი უნარის პერსპექტივა; გ) 

პიროვნული ზრდის პერსპექტივა; დ) ფუნქციური პერსპექტივა; ე) კრიტიკული 

კითხვის პერსპექტივა. ამ სწავლების მოდელით გათვალისწინებული აქტივობები 

სტუდენტთა კითხვის უნარის განვითარებისა და სტუდენტთა მოტივირებისთვის 

შესანიშნავ რესურსებს წარმოადგენს. 

აღნიშნული ავტორების მიერ შემოთავაზებულია კონკრეტული აქტივობები ამ 

ხუთი პერსპექტივის გათვალისწინებით არტურ კონან დოილის მოთხრობის 

„სკანდალი ბოჰემიაში“ მიხედვით. ცხრილის სახით წარმოდგენილია თითო 

მაგალითი ხუთი პერსპექტივის მიხედვით (დანართი #9). როგორც დანართიდან ჩანს, 

გარდა ენის კომპეტენციის ამაღლების, ზემოთ წარმოდგენილი აქტივობები ხელს 

უწყობს მხატვრული ლიტერატურის რეალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებასა და 

კრიტიკული ფიქრის უნარის განვითარებას. ამ უკანასკნელის განვითარებაზე 

მხატვრული ტექსტების საშუალებით ხატიბი და შაკოურიც (Khatib & Shakouri, 2013) 

საუბრობენ, რომელებიც ამ მიზნის მისაღწევად გვირჩევენ მივმართოთ სოკრატისეულ 

კითხვებს. მათი აზრით, მხატვრული ტექსტის კითხვისას სოკრატისეული კითხვების 

გამოყენებით მკითხველს შეუძლია რთული, კომპლექსური იდეების აღმოჩენა, 

ჭეშმარიტებასთან, სიმართლესთან მიახლოება, სხვადასხვა საკითხისა და პრობლემის 

გადაჭრა, და ა.შ. (გვ.106).   

 უნდა აღინიშნოს, რომ აქტივობათა ჩამონათვალი შეიძლება განსხვავდებოდეს 

იმის გათვალისწინებით, თუ მხატვრული ლიტერატურის საშუალებით კითხვის 

სწავლების ორი ფორმიდან რომელ ფორმას სთავაზობს პედაგოგი სტუდენტს: 

1. ყველა სტუდენტი თავის მიერ არჩეულ მხატვრულ ტექსტს კითხულობს.  
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2. ყველა სტუდენტი გადის ერთსა და იმავე ლიტერატურულ ნაწარმოებს, რაც 

სილაბუსით არის გათვალისწინებული. 

პირველ შემთხვევაში, სტუდენტების მიერ დიდი მოცულობის კითხვის 

წარმატების საწინდარი შეიძლება იყოს განსაკუთრებული ინტერესი, რაც მათ მიერ ამ 

კონკრეტული ნაწარმოების შერჩევით დაიწყო, თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ 

ინგლისური ენა ქართველი შემსწავლელისთვის უცხო ენაა და კითხვის პროცესი ისე 

შეუფერხებლად არ მიმდინარეობს, როგორც პირველ ენაზე კითხვისას, საჭიროდ 

მივიჩნევთ მეორე ტიპის ფორმის არჩევას შემდეგი მიზეზების გამო: 

 სტუდენტებისთვის მეტი დახმარების გაწევის შესაძლებლობა; 

 სავარჯიშოების შესრულების შესაძლებლობა; 

 ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელება; 

 მსჯელობა კონკრეტული ტექსტის გარშემო და აზრთა გაცვლა. 

ისეთ კლასებში, რომელშიც სტუდენტები გადიან ერთსა და იმავე მხატვრულ 

ნაწარმოებს, პედაგოგს გაცილებით მეტი კონტროლი აქვს. მას საშუალება აქვს ენის 

შემსწავლელთა ტემპს, სიძნელეებს, ინტერესებსა და საჭიროებებს მიჰყვეს, 

გაითვალისწინოს ყველაფერი და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ასეთ გარემოში 

ლექსიკურ ერთეულებზე შეჩერება, კითხვის დაწყებამდე არსებული აქტივობები 

უფრო კარგ საფუძველს შექმნის ლიტერატურული მასალის გაგებისთვის, ხოლო 

ტექსტის გარშემო სტუდენტთა შეხედულების, თვალსაზრისის გაზიარებები, 

პერსონაჟების საქციელისადმი თითოეულის დამოკიდებულების სხვა 

სტუდენტებისთვის გაცნობა ხელს შეუწყობს მსჯელობის წარმართვასა და იმ 

გაუგებრობის აღმოფხვრას, რომელიც დამოუკიდებლად კითხვამ შეიძლება 

გამოიწვიოს. გამომდინარე ზემოთქმულიდან, გაცემული სწავლების მითითებები და 

მიმართულება, შესრულებული სავარჯოშების ტიპები და რაოდენობა იმაზეა 

დამოკიდებული, როგორი სისტემით მიმდინარეობს სწავლების პროცესი. და მაინც, 

სხვადასხვა ლიტერატურული ნაწარმოების წაკითხვის დროს ენის ათვისების იმედად 

რჩება პედაგოგი და სტუდენტი, ხოლო მეორე შემთხვევაში ადგილი აქვს 

ათვისება+დასწავლას. სხვადასხვა მხატვრული ტექსტის კითხვა გამორიცხავს 

კითხვამდელი, კითხვის დროს და კითხვის შემდეგ სავარჯიშოებისა და აქტივობების, 



66 

 

ასევე აზრთა გაცვლისა და მსჯელობის განხორციელების შესაძლებლობასაც. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ლექსიკურ ერთეულებზე ყურადღების 

გამახვილებაზე დიდი დრო არ უნდა იყოს დახარჯული, რომ დრო არ მოაკლდეს 

მთავარ მიზანს - დიდი რაოდენობით წაკითხვას. როგორც წესი, ძალიან ბევრ 

პედაგოგს უჭირს ხოლმე ამის გაკონტროლება, თუმცა ეს აუცილებელია იმისათვის, 

რომ მთავარი მიზნის უგულებელყოფა არ მოხდეს.   

ამრიგად, მხატვრული ტექსტების საშუალებით კითხვის სწავლებაში უამრავი 

აქტივობის გამოყენებაა შესაძლებელი, რომელთა მეშვეობით შეიძლება კითხვის 

გაკვეთილი გახდეს უფრო საინტერესო და მიმზიდველი სტუდენტებისთვის. გარდა 

ამისა, აღნიშნულ აქტივობები განაპირობებს მკითხველის მეტ კონცენტრაციას 

წასაკითხ მასალაზე და მზარდ ჩართულობას გაკვეთილზე დაგეგმილ აქტივობებში. 

ასევე, აღნიშნული აქტივობები მიმართულია სტუდენტთა არა მარტო ზოგადად 

კითხვის უნარის, არამედ მათი ლექსიკური მარაგის ზრდის, მსჯელობის, 

კრიტიკული ფიქრისა და წერის უნარის განვითარებისთვის, სხვა კულტურის შესახებ 

ინფორმაციის გამდიდრებისთვის. ყველაფერთან ერთად, ისინი უადვილებენ ენის 

შემსწავლელებს მხატვრული ტექსტების კითხვასა და მის გააზრებას. 

 

2.7. მხატვრული ტექსტების შერჩევის კრიტერიუმები 

ლიტერატურის სწავლების დროს უმნიშვნელოვანესია ისეთი მასალის შერჩევა, 

რომელიც სტუდენტს მუდმივ მკითხველად აქცევს. ლიმას (Lima, 2010) აზრით, 

არაფერი ისე ეფექტურად არ კლავს კითხვის სიხარულს, როგორც მოსაწყენი ტექსტი 

(გვ. 112), ამიტომ შეთავაზებული წიგნები უნდა იყოს ისეთი, რომ მკითხველებმა 

სიამოვნება მიიღონ. ეს არის ყველანაირ მოტივაციას შორის ყველაზე მძლავრი 

(Nuttall, 2000, გვ. 131).  

აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ პედაგოგისთვის საინტერესო 

მხატვრული ტექსტი შეიძლება არ იყოს სტუდენტისთვისაც საინტერესო. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია ენის შემსწავლელების ინტერესებისა და შესაძლებლობების 

დადგენა შესაფერისი მასალის შესარჩევად. ბახტაძე (Bakhtadze, 2015) ინგლისური 
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რომანის აკადემიური კურსის დასაწყისში მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ელ. ფოსტით 

სტუდენტებს დაეგზავნოთ წინასწარ შემუშავებული კითხვარი, რათა გამოვლინდეს 

მათი ინტერესები და სილაბუსი აიგოს მათი პასუხებიდან გამომდინარე. 

ლიტერატურული ტექსტების შერჩევისას, სტუდენტთა კონკრეტული ჯგუფის 

მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების, ინტერესების მხედველობაში მიღებას 

გვირჩევენ კოლი და სლეიტერიც (Collie & Slater, 1987). გარდა ამისა, ისინი 

მოგვიწოდებენ გავითვალისწინოთ სტუდენტების კულტურული წარმომავლობაც. 

ლაზარი (Lazar, 1993, გვ. 37) შესაფერისი მასალის არჩევის გზებს გვთავაზობს: 

 მოკლე მიმოხილვებით მხატვრული ტექსტების სიის მიცემა 

სტუდენტებისთვის და მათ მიერ არჩევა იმ ნაწარმოებების, რომლებიც 

აინტერესებთ; 

 სტუდენტების მიერ კითხვარის შევსება იმის შესახებ, რას კითხულობენ 

მშობლიურ ენაზე და რისი წაკითხვა სურთ ინგლისურად; 

 მიცემული 20-30 თემიდან სტუდენტების მიერ ხუთი ყველაზე საინტერესო 

თემის არჩევა. წასაკითხი წიგნიც მათთვის საინტერესო თემატიკას უნდა 

ეხებოდეს; 

 სტუდენტებისთვის ინდივიდუალური მუშაობის შესაძლებლობის მიცემა იმ 

ტექსტზე, რომელიც მათ განსაკუთრებით აინტერესებთ. 

სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინებას გვირჩევს აქუბარდიაც (2015): 

ტექსტის არჩევის დროს მასწავლებელმა აქცენტი ძირითადად უნდა გააკეთოს 

რესურსებზე. ამ შემთხვევაში რესურსებში იგულისხმება, თუ რა შეუძლია ენის 

შემსწავლელს, რა უყვარს, რა აინტერესებს, რა მოსწონს, რა მოტივაცია აქვს. 

შეეცადოს, „სამყარო მოსწავლის თვალით დაინახოთ”, გამოხვიდეთ მისი 

პოზიციიდან. ასეთი მიდგომა, ტექსტის არჩევის დროს, უდავოდ, ხელს 

შეუწყობს მასწავლებელს, აირჩიოს ამა თუ იმ ჯგუფისათვის შესაფერისი 

ტექსტი. (გვ. 85) 

ენის შემსწავლელისთვის მეტად სასურველი და საინტერესოდ წასაკითხია 

ისეთი მხატვრული ტექსტები, რომელთა მოქმედ პირებს რაღაცნაირად უკავშირებს 

თავის თავს, ხედავს მსგავს პრობლემებს, გამოცდილებას, გრძნობებს, ემოციებს, 
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სურვილებს. ასეთი ლიტერატურული ნაწარმოებები უფრო მეტ ემოციას, მოქმედი 

პირების მიმართ თანაგრძნობას აღვივებს მკითხველში და ეს არის მთავარი მიზეზი, 

რაც მის ინტერესესს განაპირობებს. ვანდრიკი (Vandrick, 1997) სტუდენტებს ურჩევს 

აირჩიონ ისეთი მხატვრული ნაწარმოებები, რომელთა მოქმედი პირები არიან 

დაახლოვებით მათი ასაკის, რადგან ერთი და იგივე ასაკში ინტერესები, მიზნები, 

ამბიციები, პრობლემები მსგავსია ხოლმე. აღნიშნული მიდგომა ლიტერატურულ 

ნაწარმოებში მიმდინარე მოვლენებისა და აღწერილი ამბების უკეთესად გაზიარების 

შესაძლებლობებს იძლევა.  

კოლის და სლეიტერის (Collie & Slater, 1987) მიხედვით, ლიტერატურის 

კითხვის ერთ-ერთი თვისება, გამოიწვიოს მკითხველის წარმოსახვითი ჩართულობა 

ტექსტში, არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი და სიძნელეების დაძლევის ფაქტორი 

მხატვრული ტექსტების კითხვის პროცესში, ამიტომ არსებითი მნიშვნელობა აქვს 

ისეთი ნაწარმოების შერჩევას, რომელიც განაპირობებს მკითხველის მაქსიმალურ 

დაინტერესებას. ავტორების მიხედვით: 

ლიტერატურაში წარმოსახვითი ჩართულობა საშუალებას აძლევს 

შემსწავლელს ყურადღება მიმართოს ენის მექანიკური ასპექტების მიღმა... 

მკითხველს სურს აღმოაჩინოს, როგორ განვითარდება მოვლენები; ის გრძნობს 

სიახლოვეს გარკვეული მოქმედი პერსონაჟების მიმართ და იზიარებს მათ 

ემოციურ პასუხებს. ენა ხდება „გამჭვირვალე“ - მხატვრული ლიტერატურა 

უხმობს პიროვნებას თავის სამყაროში. (Collie & Slater, 1987, გვ. 5-6) [Engaging 

imaginatively with literature enables learners to shift the focus of their attention beyond 

the more mechanical aspects of the foreign language system... The reader is eager to find 

out what happens as events unfold; he or she feels close to certain characters and shares 

their emotional responses. The language becomes “transparent” – the fiction summons 

the whole person into its own world]. 

ლიტერატურული ნაწარმოების თანამედროვე ცხოვრებასთან 

ურთიერთკავშირის მომხრეა ვუ (Wu, 2008) რომელიც თვლის, რომ შერჩეული 

ტექსტები უნდა ეხმაურებოდეს მიმდინარე პროცესებსა და მოვლენებს. იგი არ 

უარყოფს შექსპირის სიდიადეს, თუმცა ამავე დროს ეჭვის თვალით უყურებს 
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სტუდენტების მიერ მისი ნაწარმოებების წაკითხვის პერსპექტივას. მისთვის ძნელი 

წარმოსადგენია ბევრი სტუდენტი, რომლებიც ლექსიკონის აქტიური დახმარებით 

შექსპირის დრამებს წაიკითხავენ. ავტორი ფიქრობს, რომ სტუდენტებს უნდა 

ასწავლიდნენ იმას, რაც გამოადგებათ და დასჭირდებათ. იგივე ავტორი გვირჩევს 

შემდგომი რჩევებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებასაც ლიტერატურული 

ტექსტის არჩევის დროს:  

 წიგნისა და თემატიკის შესაბამისობა ცხოვრების განვითარების ტემპთან;  

 კლასიკური ნაწარმოების შერჩევის აუცილებლობის არარსებობა; 

 თანამედროვე საკითხებთან მხატვრული ტექსტების კავშირი.  

 წიგნის შერჩევის სამ კრიტერიუმზე მიგვითითებს ჰსუ (Hsu, 2004): ა) 

საინტერესო და დამაინტრიგებელი მასალა სტუდენტის ყურადღების მისაპყრობად 

და შესანარჩუნებლად; ბ) მწერლის სტილის გათვალისწინება გ) წიგნის თემატიკის 

დაკავშირების შესაძლებლობა საკლასო ოთახის გარეთ მკითხველის ცხოვრებასთან.  

შინაარსისა და თემატიკის საინტერესოობასთან ერთად აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია ლიტერატურული ნაწარმოების სირთულე. დიდი 

რაოდენობით უცხო ლექსიკა და მეტისმეტად რთული კონსტრუქციები ხელს უშლიან 

მონაკვეთებიდან შინაარსის გამოტანას და, რადგან წაკითხული აზრიან 

წინადადებებად ვერ ერთიანდება, აღნიშნული აბრკოლებს მოკლე მეხსიერების 

მუშაობას: წაკითხული უმალვე ქრება გონების აღნიშნული უბნიდან. მკითხველის 

ენის ფლობის დონისა და შესარჩევი ტექსტის სირთულის გათვალისწინებას 

გვირჩევენ აქუბარდია (2015), ნათალი (Nuttall, 2000), კოლი და სლეიტერი (Collie & 

Slater, 1987), ლიმა (Lima, 2010). აქუბარდიას (2015) მიხედვით, „უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ ტექსტები მარტივი წინადადების წყობით უკეთესად 

ახდენენ კონცენტრაციას შინაარსზე, ვიდრე რთული წინადადების კონსტრუქციების 

შემცველი ტექსტები, ან გადახვევა სტანდარტული ენიდან, მაგ. თუ არის 

გამოყენებული განსაკუთრებული გამოხატვის ფორმები, წინადადების წყობა, 

რომლებიც მოსწავლეებისათვის უცნობია, ბლოკავენ ტექსტზე კონცენტრაციას“ (გვ. 

84). 
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კოლის და სლეიტერის (Collie & Slater, 1987) აზრით, სტუდენტები სიამოვნებას 

ვერ მიიღებენ ისეთი ტექსტით, რომელშიც ძალიან ბევრი ენობრივი და კულტურული 

ბარიერი ხვდებათ: “ენობრივი სიძნელეც, რა თქმა უნდა, მხედველობაში მისაღებია. 

იმის გამო, რომ მათ ლინგვისტური და კულტურული ბარიერი უნდა გადალახონ, 

უცხო ენის შემსწავლელებმა შეიძლება ვერ ისიამოვნონ ტექსტით, რომელიც ყოველი 

ფეხის ნაბიჯზე სირთულეებით არის სავსე“ (გვ.6). [Language difficulty has, of course, to 

be considered as well. Because they have both a linguistic and a cultural gap to bridge, foreign 

students may not be able to identify with or enjoy a text which they perceive as being fraught 

with difficulty every step of the way]. 

ლიტერატურული ტექსტების შერჩევის ენობრივი სირთულის 

გათვალისწინების კრიტერიუმის მიუხედავად,  კოლი და სლეითერი (Collie & Slater, 

1987) გაცილებით მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ მხედველობაში იყოს მიღებული 

შემდეგი: ეს კონკრეტული მხატვრული ტექსტი გამოიწვევს თუ არა მათ მიერ 

აღწერილ პიროვნულ ჩართულობას. მათი აზრით, მხატვრული ტექსტის ძალიან 

პირდაპირი და მარტივი ენა დაეხმარება სტუდენტებს გააზრებაში, თუმცა, ის არ არის 

ყველაზე გადამწყვეტი კრიტერიუმი ტექსტის შერჩევისას. უფრო მნიშვნელოვანია 

ინტერესი, მიმზიდველობა და რელევანტურობა (Collie & Staler, 1987, გვ. 6). 

 შესარჩევი ტექსტის მოცულობაც გასათვალისწინებელი ფაქტორია მხატვრული 

ტექსტების შერჩევის პროცესში. სასურველი არ არის ნაწარმოები იყოს დიდი, რომ 

დაუსრულებლობის განცდა არ დარჩეთ სტუდენტებს. მალაიზიაში ჩატარებული 

კვლევა ადასტურებს, რომ სტუდენტებს ურჩევიათ წაიკითხონ მოკლე ნაწარმოებები, 

ხოლო გრძელი ნაწარმოებები არ არის მათთვის სასურველი მოცულობიდან 

გამომდინარე (Ghazali, Roszainora, Muthusamy, Jusoff, 2009). ტექსტის მოცულობის 

გათვალისწინების მომხრეა ვუც (Wu, 2008), რომელიც გვირჩევს ავარჩიოთ მოკლე 

ნაწარმოებები. 

გარდა ტექსტის მოცულობისა, სტუდენტების ინტერესების გათვალისწინება 

სასურველია მოხდეს ლიტერატურული ჟანრის არჩევის სფეროშიც. თავისი 

მოცულობიდან გამომდინარე, მოკლე მოთხრობები ძალიან ეფექტურია 

ლიტერატურულ ჟანრებს შორის, რომელიც შეიძლება ეფექტურად იქნეს 
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გამოყენებული უცხო ენის შესწავლის დროს (Ghazali, Roszainora, Muthusamy, Jusoff, 

2009; Zorba, 2012). სიტყვების გადატანითი მნიშვნელობებიდან გამომდინარე, 

ნაკლებად სასურველია პოეზია, რომელიც გაურკვევლობას უტოვებს მკითხველს და 

ასევე ნაკლებად პოპულარულია რომანები მათი მოცულობიდან გამომდინარე 

(Ghazali, Roszainora, Muthusamy, Jusoff, 2009). მოკლე მოთხრობების უცხო ენის 

შემსწავლელებთან გამოყენების მომხრეა ერქაია (Erkaya, 2005). ამავე ავტორის აზრით, 

მოკლე მოთხრობები ძალიან კარგი საშუალებაა სტუდენტის ლექსიკისა და კითხვის 

უნარის განვითარების თვალსაზრისით. იგი იმ დავალებების შედგენისა და 

გამოყენების ინსტრუქციასაც იძლევა, რომელიც ამ კუთხით არის სასარგებლო. 

ლიტერატურულ ჟანრებს შორის მოკლე მოთხრობების გამოყენების 

რეკომენდაციას იძლევა ფარდედეც (Pardede, 2011) და მათ უპირატესობებს მთელი 

რიგი ფაქტორებით ხსნის: 

 მცირე მოცულობა; 

 მცირერიცხოვანი პერსონაჟების არსებობა; 

 ერთი ამბავის თხრობა/განვითარება; 

 დეტალური აღწერების არარსებობა. 

ფარდედეს (Pardede, 2011) მიხედვით, ჩამოთვლილი ფაქტორების გამო, 

სტუდენტებისთვის ადვილია მიჰყვნენ ტექსტში განვითარებული ამბის მსვლელობას 

(გვ. 17). 

ამგვარად, მნიშვნელოვანია სტუდენტებთან აქტიური კომუნიკაცია, მათი 

ინტერესების, სურვილების, მოთხოვნილებების, საჭიროებების, მისწრაფებების 

გამოკვლევა და გათვალისწინება. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტთა შორისაც 

შეიძლება არსებობდეს ინტერესთა შორის მეტ-ნაკლები განსხვავებები, მათი ასაკის, 

ცხოვრებისეული გამოცდილების, მისწრაფებების ძირითადი მსგავსებები 

განაპირობებს ინტერესთა დაახლოებით მსგავს არეალს. ასევე, აუცილებელია სწორად 

შეფასდეს სტუდენტების ენობრივი კომპეტენცია, რათა პედაგოგებმა არ შეიტანონ 

მეტისმეტად რთული მასალა ენის შემსწავლელთა დემოტივაციის აცილების მიზნით. 

მიგვაჩნია, რომ მხატვრული ლიტერატურის კითხვის გაკვეთილზე ისეთ 

სტუდენტებთან, რომლებსაც არ აქვთ ავთენტური ტექსტების კითხვის გამოცდილება, 
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მოკლე მოთხრობა საუკეთესო ჟანრია. გარდა მცირე მოცულობისა, პერსონაჟების 

შეზღუდული რაოდენობა და ნაკლები აღწერები ენის შემსწავლელს გაუადვილებს 

მის წაკითხვასა  და გააზრებას.  

 

2.8. დასკვნა 

მხატვრული ტექსტები წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროს ენის 

შემსწავლელის ენობრივი და კულტურული კომპეტენციის ასამაღლებლად. 

კულტურათა შორის განსხვავებების დანახვა/შემჩნევა ინტერესის გაღვივების 

ანგარიშგასაწევ ფაქტორს წარმოადგენს, ამიტომ მხატვრული ლიტერატურის 

სწავლების საშუალებით უცხო ენის შესწავლის პროცესი ხდება მეტად საინტერესო. 

გარდა ამისა, უცხო ენის შესწავლის პროცესს ენის შემსწავლელისთვის უფრო 

მიმზიდველს ხდის ისეთი მასალის კითხვა, რომელშიც მისი ინტერესები, 

მისწრაფებები, პრობლემები არის ასახული. 

მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტებისა და პედაგოგების გარკვეულ ნაწილს 

დადებითი დამოკიდებულება აქვთ მხატვრული ლიტერატურის კითხვისა და 

სწავლებისადმი, მათ გარკვეულ ნაწილში, განსაკუთრებით სტუდენტებში შეინიშნება 

უარყოფითი დამოკიდებულება. ენის შემსწავლელებში უარყოფითი 

დამოკიდებულება მხატვრული ტექსტების სირთულეს, ჟანრს და სწავლების 

მეთოდოლოგიას უკავშირდება. აღნიშნული დამოკიდებულების შეცვლა და 

წარმოშობილი სირთულეების დაძლევა შესაძლებელია ეფექტური მეთოდოლოგიის 

შემუშავებითა და შესარჩევი ტექსტების შერჩევის კრიტერიუმების დაცვით. უფრო 

კონკრეტულად, მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგი ანგარიშგასაწევი ასპექტები იყოს 

გათვალისწინებული პედაგოგების მიერ: 

 სტუდენტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და მათი ინტერესების 

გათვალისწინება; 

 ენის შემსწავლელთა ენობრივი კომპეტენციის შეფასება; 

 შესაფერისი მასალის შერჩევა მისი მიმზიდველობის, სირთულის, მოცულობის, 

ჟანრის, თანამედროვე ცხოვრებასთან კავშირის მხედველობაში მიღებით; 
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 სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის აუცილებლობა; 

 სტუდენტთა დახმარებისთვის პედაგოგის მუდმივი მზაობა; 

 შესაფერისი და არალექციური/არამონოლოგური მითითებების გაცემა;  

 შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

 სხვადასხვა სავარჯიშოთი უზრუნველყოფა; 

 სტრატეგიათა სწავლების აუცილებლობა; 

 ენის შემსწავლელთა საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებზე დაუყოვნებელი 

რეაგირება;  

 სტუდენტებზე მორგებული სწავლების უკეთესი სტილის მისაგნებად მუდმივი 

ძიება. 

მხატვრული ლიტერატურის კითხვის შედეგად კითხვებისა და გარკვეული 

ბუნდოვანება/გაურკვევლობის წარმოქმნა გარდაუვალია, და პედაგოგის მიზანს უნდა 

წარმოადგენდეს კითხვის პროცესის სტუდენტებისთვის შემსუბუქება, მათთვის 

ახალი ცოდნის გადაცემა, ენობრივი და კულტურული კომპეტენციის გაუმჯობესება 

და კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარება. 
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თავი III. კვლევა 

3.1. მეთოდოლოგია 

კვლევის მონაწილეებისგან სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად კითხვის 

პროცესის მიმდინარეობის, შეფერხებებისა და მათი დაძლევის გზების შესახებ, 

შევარჩიეთ თვისებრივი კვლევის ის მეთოდი, რომელიც ყველაზე მეტად 

უზრუნველყოფდა ამ მონაცემების შეგროვებას, ანუ ფენომენოლოგიური კვლევა. 

ფენომენოლოგიური კვლევა თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთი სახეობაა, რომლის 

მიზანია აღწეროს რომელიმე ფენომენის მიმართ „განცდილი გამოცდილება“ (lived 

experience) (Waters, 2000). ჰაჩის (Hatch, 2002) მიხედვით, ფენომენოლოგიის 

მკვლევარები ცდილობენ გამოამჟღავნონ ადამიანთა განცდა შემდეგი კითხვით: რა 

არის ამ ფენომენის ბუნება? (გვ. 30). ვოთერსის (Waters, 2000) აზრით, ნებისმიერი 

მეთოდი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მონაწილეებმა აღწერონ თავიანთი 

გამოცდილება, განცდა ამ ფენომენის მიმართ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

ფენომენოლოგიური კვლევისთვის. მაგ: შეიძლება გამოყენებული იყოს ინტერვიუ, 

მონაწილეთა წერითი ან ზეპირი რეპორტი. ფენომენოლოგიური კვლევა 

კონსტრუქტივიზმის პარადიგმას მიეკუთვნება, რომლის მიხედვითაც რეალობას 

აგებს თითოეული ადამიანი თავისთვის ხელსაყრელი პოზიციიდან. შეუძლებელი და 

არასასურველია მკვლევარი იყოს დისტანციური, რადგან მკვლევარის და საკვლევი 

პირების ერთობლივი მუშაობით იქმნება რეალობა გამოსაკვლევი საკითხის ირგვლივ 

(Hatch, 2002).  

 ფენომენი, რომლის კვლევაც აღნიშნულ ნაშრომში მიზნად დავისახეთ 

მხატვრული ლიტერატურის გააზრებული კითხვაა ინგლისურ ენაზე. უფრო 

კონკრეტულად, ჩვენი კვლევის მიზანია ა) შეისწავლოს ინგლისური ენის 

შემსწავლელთა კითხვის პროცესი მთლიანად, კერძოდ გააზრებული კითხვა; ბ) 

გამოიკვლიოს ენის შემსწავლელთა დამოკიდებულება, ინტერესები, სირთულეები და 

მათი დაძლევის გზები მხატვრული ტექსტების კითხვისას. კვლევაში დავისახეთ 

შემდეგი ამოცანები: გამოგვერკვია, რა დამოკიდებულება აქვთ უცხო ენის 

შემსწავლელებს მხატვრული ტექსტების კითხვის მიმართ, როგორია მკითხველის 
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განვითარების ტენდენციები, ახერხებენ თუ არა ისინი გააზრებულ კითხვას,  რა 

სირთულეები ხვდებათ, რა ხერხებსა და სტრატეგიებს მიმართავენ წარმოქმნილი 

დაბრკოლებების დასაძლევად, და მათი აზრით, როგორ შეიძლება დაეხმაროს 

პედაგოგი კითხვის უნარის გაუმჯობესებაში. 

კვლევაში გამოყენებული ინსტრუმენტები: კვლევის ვალიდობის 

უზრუნველსაყოფად გამოყენებულია კვლევის მეთოდების ტრიანგულაცია:   

 ხმამაღლა ფიქრის სესიები;  

 მონაწილეთა დღიურები;  

 მონაწილეთა ინტერვიუ.  

ხმამაღლა ფიქრის საშუალებით კითხვის პროცესის კვლევა შედარებით ახალი 

მეთოდია, რომელიც ცხად და ნამდვილ ინფორმაციას გვაძლევს კითხვის მომენტში 

მკითხველში მიმდინარე პროცესებზე. კოჰენის (Cohen, 2013) მიხედვით, ხმამაღლა 

ფიქრი არის ინფორმაციის შემჩნევის მომენტში ფიქრების მიმდინარეობის 

პროცესების შეგნებული, ცნობიერი გამჟღავნება (გვ.2). რანკინის (Rankin, 1988) 

აზრით, კვლევის მონაწილეები გადმოსცემენ ნებისმიერ ნააზრევს, რომელიც კითხვის 

პროცესში გაეფიქრებათ. პარალელურად, ხდება მათი ნააზრევის გადმოცემის აუდიო  

ჩაწერა. აღნიშნული პროცესის მიმდინარეობა, სამეცნიერო ლიტერატურაში, სესიების 

სახელწოდებით არის ცნობილი. სესიების შემდეგ მკვლევარი აანალიზებს ჩანაწერებს 

და ქმნის რეალურ სურათს კითხვის პროცესის შესახებ.  

ხმამაღლა ფიქრის საშუალებით უცხო ენაზე კითხვის პროცესების გაგებაში 

დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ჰოზენფელდს (ციტირებულია კავალკანტის 

მიხედვით, Cavalkanti, n.d.), რომელიც აქცენტს აკეთებდა სტრატეგიათა გამოყენებაზე 

წარმატებულ და წარუმატებელ მკითხველებში. კავალკანტიმ (Cavalcanti, n.d.) 

მოახდინა მეთოდის მოდიფიცირება და სთხოვდა მონაწილეებს ჩუმად წაკითხვასა 

და მსჯელობას შემდეგ საკითხებზე: ა) სად იყო პრობლემა ტექსტში, რომელმაც 

გამოიწვია პაუზა კითხვაში, ბ) პრობლემის აღწერა; გ) პრობლემის გადაჭრა.  

კვლევაში გამოსაყენებელი მასალის სირთულის გათვალისწინება ერთ-ერთი 

აუცილებელი პირობაა. ხმამაღლა ფიქრის სესიებისთვის ტექსტი უნდა იყოს 

საშუალო სირთულის (Charters, 2003; Ericsson and Simon,1993; Rankin, 1988), რადგან 
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რთული მასალის შერჩევა აფერხებს მონაწილეთა ფიქრების ვერბალურ გადმოცემას 

(Ericsson and Simon,1993), მაგრამ არც ძალიან ადვილი უნდა იყოს, რათა არ მოხდეს 

ზედაპირული აღქმა და სტრატეგიების გამოყენების ხელისშეშლა (Rankin, 1988).  

ტექსტის მოცულობაც აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორია.  

სასურველია ის არ სცილდებოდეს 300-1000 სიტყვას (Rankin, 1988). კავალკანტმა 

თავის კვლევაში ტექსტის მოცულობა განსაზღვრა დაახლოვებით 650 სიტყვით 

(Cavalcanti, n.d.). ჩვენც, რადგანაც მხატვრული ტექსტების წაკითხვა ადვილი არ არის, 

ვარჩიეთ ხმამაღლა ფიქრის სესიებზე წასაკითხი ტექსტის მოცულობის შუალედური 

მაჩვენებელი აგვეღო და დაახლოვებით 650 სიტყვით განგვესაზღვრა. 

გასათვალისწინებელია ისიც, თუ რა შუალედებით არის სასურველი 

მსჯელობა ტექსტის კითხვის დროს. რანკინის (Rankin, 1988) მიხედვით, აღნიშნული 

შესაძლებელია კვლევის პირის სურვილისამებრ, ან წინასწარ წერტილებით 

მითითებულ ადგილებში, თუმცა მათ ჰქონდეს არა სავალდებულო, არამედ 

შეხსენებითი ხასიათი. კავალკანტიმ (Cavalcanti, n.d.) შეჩერების ადგილებად 

გამოიყენა მონაწილეების მიერ გაკეთებული პაუზები, რომლებიც იმის 

მანიშნებელია, რომ ფიქრის პროცესი მიმდინარეობს მათში. 

ხმამაღლა ფიქრის მეთოდის გამოყენებამდე მკვლევარები საჭიროდ მიიჩნევენ  

მოსამზადებელი სესიის ჩატარებას, რომელზეც მკვლევარის მიერ ნაჩვენები იქნება 

ტექსტის წაკითხვა და ხმამაღლა ფიქრის მიმდინარეობა, ხოლო შემდეგ მონაწილეები 

თვითონ გაივლიან იგივე პროცესს (Cavalcanti, n.d; Cohen, 2013; Rankin, 1988). 

    რასაკვირველია, ისევე როგორც ყველა მეთოდს, ხმამაღლა ფიქრსაც აქვს 

ნაკლოვანებები და უპირატესობები. ერიკსონისა და საიმონის (Ericsson & Simon, 1993) 

მიხედვით, შემდეგი საკითხები არის კრიტიკის საგანი ამ მეთოდთან დაკავშირებით: 

ა)მონაწილეთა ფიქრის პროცესი არ არის დასრულებული; ბ) ფიქრის პროცესზე 

შეიძლება გავლენა იქონიოს მონაწილეთა წარმოდგენამ, თუ რა უნდა მკვლევარს, რომ 

მათ გააკეთონ; გ) მონაწილეებმა შეიძლება გააკეთონ ფიქრის პროცესის რედაქტირება. 

თუმცა, ძალიან დიდია ხმამაღლა ფიქრის სესიების მნიშვნელობა, კერძოდ: 
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 მკვლევარებსა და პედაგოგებს სიღრმისეულ ინფორმაციას აძლევენ ენის 

შემსწავლელთა მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებსა და ენის სწავლების 

პერიოდში მათში მიმდინარე პროცესებზე (Cohen, 1987); 

 საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, როგორ შეიძლება კითხვის ეფექტურად 

სწავლება (Rankin, 1988); 

 ეხმარება შემსწავლელებს წაიკითხონ უფრო ეფექტურად და შედეგიანად 

(Cohen, 1987); 

 არის ერთგვარი ლექსიკური მარაგის მაჩვენებელი (Cohen, 1987). 

მეორე ინსტრუმენტი ჩვენს კვლევაში მონაწილეთა დღიურებია. მათ 

შეუძლიათ ძალიან ღირებული მასალა მიაწოდოს მკვლევარს სხვა წყაროებთან 

ერთად ტრიანგულაციაში გამოყენებით. იმ მკვლევართა შორის, რომელნიც 

დღიურების/ჟურნალების გამოყენებას უწევენ რეკომენდაციას, არიან ბეილი, ნიუნანი 

და ბორგი (Bailey, 1991; Nunan, 1992; borg, 2001). ბეილი (Bailey, 1991) არ უარყოფს 

ექპერიმენტული კვლევების მნიშვნელობას, თუმცა, მისი აზრით, მხოლოდ მათი 

გამოყენება მეცნიერებსა და პედაგოგებს ვერ უზრუნველყოფს სიღმისეული 

ინფორმაციით ცალკეული შემსწავლელის გასათვალისწინებლად, ამიტომ, ენის 

სწავლებაში აუცილებლად მიიჩნევს დღიურების შესწავლის გამოყენებას. ნიუნანის 

(Nunan, 1992) მიხედვით, დღიურების საშუალებით შესაძლებელია სასწავლო 

პროცესის დეტალებში წვდომა, რომელიც შეუძლებელი თუ არა, ძნელი იქნებოდა 

სხვა ნებისმიერი საშუალებით (გვ. 123). ამავე ავტორის მიხედვით, დღიურები 

კრიტიკის ობიექტი ხდება იმის გამო, რომ ზოგიერთი მკვლევარი ეჭვის თვალით 

უყურებს კონკრეტულ კვლევის ობიექტზე გაკეთებული დასკვნების განზოგადების 

შესაძლებლობას ყველა ენის შემსწავლელისთვის. გარდა ამისა, ზოგიერთი მეცნიერი 

აკრიტიკებს დღიურებს იმის გამო, რომ ისინი შეიძლება რეალურად არ ასახავდნენ  

იმ პროცესებს, რომლებიც ჩანაწერის გაკეთების პროცესში მიმდინარეობდა. 

დღიურების სიძლიერედ კი ბეილი (Bailey, 1991) მიიჩნევს შემდეგს: 

 მის ბუნებას, მონაწილემ ჩანაწერები აწარმოოს ინტროსპექტივაში (მოვლენის 

მიმდინარეობისას/დავალების შესრულების პარალელურად) ან 

რეტროსპექტივაში (მათი დასრულების შემდეგ). 
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 დღიურების გამოყენება არ ითხოვს წინასწარ მომზადებას, როგორც ტესტები 

და კითხვარები. ასევე, არ ითხოვს ტექნიკა/მოწყობილობებს; 

 მონაწილეები გადმოსცემენ მათ მიერ ნამდვილ, განცდილ მდგომარეობას; 

ასევე დღიურებს შეუძლია ვრცელი ინფორმაციით უზრუნველყოფა 

ინდივიდუალური განსხვავებების  შესასწავლად. 

მიუხედავად იმისა, რომ დღიურების წერითი ბუნების გამო შესაძლებელია არ 

მოხვდეს მათში ყველა გასათვალისწინებელი ნიუანსი მონაწილეთა შესახებ, ისინი 

მაინც გვაძლევენ ინფორმაციას კითხვის დროს შემსწავლელში მიმდინარე 

ინდივიდუალურ პროცესებზე. ინტროსპექტივაში და რეტროსპექტივაში ჩანაწერების 

წარმოების შესაძლებლობა კი საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ინფორმაცია არა 

მარტო პროცესებზე (კითხვის მიმდინარეობაზე), არამედ პროდუქტზეც (გააზრების 

წარმატება/წარუმატებლობაზე). 

ჩვენი კვლევის მესამე ინსტრუმენტი მონაწილეთა ინტერვიუა. მილერისა და 

გლასნერის, ასევე სეიდმანის (Miller, & Glassner, 2011; Seidman, 2013) აზრით, 

სიღრმისეული ინტერვიუები ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა საკვლევ თემაზე 

არჩეული ფენომენის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. ვეისის (Weiss, 1994) 

მიხედვით, თვისებრივი კვლევის ინტერვიუები უზრუნველგვყოფენ ფენომენის 

ისეთი აღწერით, რომელიც სხვა ნებისმიერი გზით ვერ მოიპოვება (გვ. 12). ამავე 

ავტორის მიხედვით, სასურველია ერთიდაიგივე პიროვნებასთან ერთზე მეტი 

ინტერვიუს ჩატარება, რადგან მეორე ინტერვიუზე მონაწილეები უფრო სრულად 

საუბრობენ. 

რესპოდენტებისა და ჩაწერილი ინტერვიუების რაოდენობა მნიშვნელოვანია 

თვისებრივ კვლევაში. მკვლევარები ქროუჩი და მაკენზი, გროენვალდი და ვეისი 

(Crouch & McKenzie, 2006; Groenewald, 2004; Weiss,1994) რეკომენდაციას უწევენ 

რესპონდენტების შეზღუდულ რაოდენობას. გროენვალდმა (Groenewald, 2004) 

ფენომენოლოგიურ კვლევაში გამოიყენა ინტერვიუ 10 მონაწილესთან. ქრესველი 

(ციტირებულია გროენვალდის მიხედვით, Groenewald, 2004) რეკომენდაციას უწევს 

ფენომენოლოგიური კვლევის ჩატარებას მცირე რაოდენობასთან, კერძოდ 10 

მონაწილემდე. 

http://ssi.sagepub.com/search?author1=Mira+Crouch&sortspec=date&submit=Submit
http://ssi.sagepub.com/search?author1=Heather+McKenzie&sortspec=date&submit=Submit
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ედვარდსისა და ჰოლანდის (Edwards & Holland, 2013) მიხედვით, ინტერვიუები 

არცთუ იშვიათად ხდება კრიტიკის ობიექტი და ამ მეთოდის კრიტიკოსთა 

არგუმენტები შემდეგია: ა) არ არის საიმედო; ბ) შეუძლებელია განზოგადება; გ) არ 

არის სისტემური; დ) შეუძლებელია მისი გამეორება; ე) ტენდენციურია.   

თუმცა, იგივე ავტორების (Edwards & Holland, 2013) აზრით, თვისებრივი კვლევის 

ინტერვიუ ძალიან საიმედოა, რადგან ის გვთავაზობს მოპოვებული ინფორმაციის 

დეტალურ ანალიზს; მას შეუძლია რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების მიერ  

შემოთავაზებული უფრო ზოგადი სურათის სიღრმისეული დეტალებით შევსება. 

ავტორების მიხედვით, მონაწილის შესწავლის ხანგრძლივ პერიოდში, მას შეუძლია   

რთული მიზეზ-შედეგობრივი პროცესების გამოაშკარავება (გვ. 91). 

 უდავოდ, დიდია ინტერვიუს როლი მონაწილეთაგან საკვლევი ფენომენის 

შესახებ დეტალური, სიღრმისეული ინფორმაციის მისაღებად, ხოლო იმისათვის, რომ 

„ავაწყოთ“ მათი გამოცდილების, დამოკიდებულების, სირთულეების, ინტერესების 

რეალური სურათი, სასურველია მისი კომბინაციაში გამოყენება სხვა მეთოდებთან. 

 ჩვენი კვლევის თითოეული მეთოდის ნაკლოვანებების დაბალანსებას 

შევეცადეთ სამი მეთოდის: ხმამაღლა ფიქრის, მონაწილეთა დღიურებისა და 

ინტერვიუების ტრიანგულაციაში გამოყენებით. იმის გამო, რომ ხმამაღლა ფიქრის 

პროცესი არ არის დასრულებული, დღიურები და ინტერვიუები გამოვიყენეთ 

მონაწილეთა დასრულებული ნააზრევის მოსაპოვებლად. თავის მხრივ, დღიურის 

შემდეგ ნაკლოვანებას, რომ ის შეიძლება არ ასახავდეს რეალურად მიმდინარე 

პროცესებს, ხმამაღლა ფიქრი აბალანსებს, რომელიც უფრო ნათელ სურათს გვაძლევს 

კითხვის დროს მიმდინარე პროცესებზე. ხოლო ინტერვიუს კრიტიკოსთა 

არგუმენტებს, რომ ის არ არის სისტემური და საიმედო, ჩვენ ორი ინტერვიუს 

ჩატარება დავუპირისპირეთ. გარდა ამისა, საიმედო და არატენდენციური შედეგების 

მიღებას ინტერვიუების ხმამაღლა ფიქრთან კომბინაციაში გამოყენება 

უზრუნველყოფს, რადგან, თუ ინტერვიუ წარმოადგენს მონაწილეთა „ტენდენციურ“ 

დამოკიდებულებას, შეხედულებასა და კითხვის გააზრების პროცესის მათეულ 

აღქმას, ხმამაღლა ფიქრის მიმდინარეობისას საკვლევ პირებს ვიკვლევთ „ბუნებრივ 

გარემოში“ გააზრების პროცესის მიმდინარეობისას. აღნიშნული საკითხების 
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გათვალისწინება საშუალებას მოგვცემს მოვიპოვოთ ინფორმაცია მაქსიმალური 

ეფექტურობით და გამოვიყენოთ ენის შემსწავლელთა გააზრებული კითხვის უნარის 

განვითარებისთვის. 

 

3.2. კვლევის მსვლელობა 

3.2.1. მონაწილეები 

მონაწილეების შერჩევის პროცედურა: კვლევა დავიწყეთ 2015 წლის მარტში ი. 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის 

სპეციალობის მე-2, მე-3, და მე-4 კურსის 10 სტუდენტთან (გოგონებთან), რომლებიც  

ჩვენს მიერ მიზნობრივი შერჩევით შეირჩნენ. პროცედურა ბოლომდე ჩატარდა 8 

მონაწილესთან. 

კვლევის დაწყებამდე გამოვიყენეთ კითხვარი, რომელიც ზოგად ინფორმაციას 

გვაძლევდა მონაწილეთა სქესის, ასაკის, უნივერსიტეტის, კურსის და მათი 

დამოკიდებულების შესახებ კითხვის მიმართ (იხ. დანართი #10). მონაწილეთა (8 

მონაწილე) საშუალო ასაკი შეადგენდა 20-21 წელს. ყველა მათგანმა დაადასტურა 

დადებითი დამოკიდებულება ინგლისურ ენაზე კითხვის მიმართ. ასევე, კვლევის 

დაწყებამდე გამოვიყენეთ დახურული ტიპის დიაგნოსტიკური ტესტი (CLOSE TEST), 

რომლის გამოყენებასაც რეკომენდაციას უწევს ჰეატონი (Heaton, 1990). ავტორის 

მიხედვით, ასეთი ტიპის ტესტები გლობალურად ზომავს კითხვის უნარს და მის 

შემადგენელ კომპონენტებს (ლექსიკის ცოდნას, გონებრივი სქემის მიხედვით 

გამოტოვებული ინფორმაციის აღდგენასა და უცხო ენის ზოგადი ფლობის დონეს). 

ტესტის მიზანი იყო გამოგვევლინა უცხოურ ენაზე სტუდენტთა გააზრებული 

კითხვის უნარი, რათა შემდგომში დაგვედგინა, როგორ ახერხებდნენ სხვადასხვა 

ქულების მქონე მონაწილენი მხატვრული ტექსტების სტრატეგიულ კითხვასა და 

გააზრებას. იმის გამო, რომ მხატვრული ტექსტების წარმატებული კითხვისთვის 

უცხო ენის ძალიან კარგი ცოდნაა სასურველი, მონაწილეთა დიაგნოსტიკური 

ტესტისთვის გამოვიყენეთ B2 დონის ტექსტი, რომელიც ამოვიღეთ წიგნიდან 

Headway, Upper-intermediate (Soars & Soars, 1998). ტექსტი იყო მცირე მოცულობის, 
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სულ 450 სიტყვამდე. პირველი აბზაცი უცვლელად დავტოვეთ, რომ სტუდენტებს 

შექმნოდათ გარკვეული აზრი ტექსტზე, ხოლო შემდეგ აბზაცებში გამოტოვებული 

იყო ყოველი მე-7 სიტყვა. სულ იყო 50 გამოტოვებული ადგილი. 

ტესტირებაში სულ მონაწილეობა მიიღო 11-მა სტუდენტმა, აქედან შეირჩა 10 

კვლევის მონაწილე. დიაგნოსტიკური ტესტი და კვლევის მონაწილეთა შედეგები 

წარმოდგენილია დანართში #11.  

სტუდენტთა კონფიდენციალობა უზრუნველყოფილი იყო მკვლევარის მიერ. 

კვლევის მონაწილეთა კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით კვლევის მონაწილე 

პირებს მივანიჭეთ ანბანური თანმიმდევრობით ასოები (A,B,C…), სადაც ინდექსი 

(1,2,3...) აღნიშნავს მონაწილის სწავლების კურსს. კვლევაში მონაწილე სტუდენტები 

კურსების მიხედვით ასე გადანაწილდა: 

მე-2 კურსელი:  3 სტუდენტი 

მე-3 კურსელი : 4 სტუდენტი 

მე-4 კურსელი:  1 სტუდენტი 

კვლევაში მონაწილე პირები შემდეგი სახელწოდებით არიან მოხსენიებულნი 

ნაშრომში -  A3, C3, D3, E2, F3, G2, H2, J4. ორი ხმამაღლა ფიქრის სესიის შემდეგ კვლევის 

პროცედურა შევაჩერეთ მონაწილე B2-სა და I4-თან მათივე სურვილით. ორივე 

მონაწილემ კვლევის შეწყვეტის მიზეზად დროის უქონლობა დაასახელა, თუმცა 

აღნიშნა, რომ მათ არ ჰქონდათ მხატვრული ტექსტების წაკითხვის სურვილი მათი 

სირთულის გამო. 

როგორც დანართიდან #11 ჩანს, ყველაზე მაღალი გააზრებული კითხვის 

უნარი აჩვენა მონაწილე C3-მა (40 ქ.), ყველაზე დაბალი B2-მა (13 ქ.) და A3-მა (14 ქ.), 

ხოლო კვლევის დანარჩენმა მონაწილეებმა საშუალო ქულები მიიღეს. ჰეატონის 

(Heaton, 1990). მიხედვით, თუ საშუალო ქულა 53%-ზე ქვევით არის, 

დამოუკიდებლად ასეთი ტიპის მასალა ძნელი დასაძლევია, და მასწავლებლის 

მითითებებითაა სასურველი მისი გამოყენება გაკვეთილზე. რადგან კვლევაში 

დარჩენილი მონაწილეების (D3, E2, F3, G2, H2, J4) საშუალო ქულა შეადგენს უმაღლესი 

ქულების დაახლოვებით 50%-ს, მიანიშნებს, რომ B2 დონის ტექსტისთვის თავის 

გართმევას მონაწილეები უფრო შეუფერხებლად შეძლებენ პედაგოგის დახმარებით.  
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3.2.2. პროცედურა 

როგორც უკვე ვახსენეთ პირველ ქვეთავში, კვლევაში გამოყენებული 

ინსტრუმენტებია:  

 ხმამაღლა ფიქრის სესიები;  

 მონაწილეთა დღიურები;  

 მონაწილეთა ინტერვიუ.  

განვსაზღვრეთ კვლევის ხანგრძლივობა და მონაწილეებთან შეხვედრის 

პერიოდულობა: სამი თვის განმავლობაში თვეში ორჯერ (აპრილი-ივნისი, 2015 

წელი). 

ხმამაღლა ფიქრის სესიების ჩატარებას შემდეგი მიზანი ჰქონდა: 

მოგვეპოვებინა ინფორმაცია მხატვრული ტექსტების კითხვის დროს მიმდინარე 

პროცესებზე, გამოგვევლინა მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები, ასევე 

გაგვეგო, როგორ ახერხებდნენ ისინი წაკითხულის გააზრებას. 

შევიმუშავეთ ხმამაღლა ფიქრის სესიების წარმართვის პრინციპები: კვლევის 

შემადგენელი სესიების დაწყებამდე მონაწილეებს დაურიგდათ დეტალური 

ინსტრუქცია ხმამაღლა ფიქრის წარმართვის შესახებ (იხ. დანართი #12), ხოლო 

კვლევის ჩაწერამდე, მკვლევარმა მოახდინა ტექსტის წაკითხვა და ხმამაღლა ფიქრის 

პროცესის მიმდინარეობის ჩვენება/დემონსტრირება. ასევე, მონაწილეების მიერ 

გაკეთებული იყო საცდელი სესია ლუიზა მეი ალკოტის მოკლე მოთხრობის 

„ალისფერი წინდების“ გამოყენებით. [Scarlet Stockings, Louisa May Alcott] 

კვლევის განმავლობაში ხმამაღლა ფიქრის პროცესის ოთხი სესია ჩატარდა. 

მონაწილეები კითხულობდნენ მოკლე მოთხრობების პირველ ნაწილს (დაახლოებით 

650 სიტყვამდე). ხმამაღლა ფიქრის სესია გრძელდებოდა დაახლოებით 30-40 წუთი, 

რომლის აუდიოჩაწერაც მიმდინარეობდა მონაწილეთა ნებართვით. პატარა 

მონაკვეთების წაკითხვის შემდეგ მონაწილეები გადმოსცემდნენ ყველაფერს, რაც 

გაეფიქრებოდათ. ხმამაღლა ფიქრის პროცესს თან მოსდევდა მონაწილეების მიერ 

წაკითხულის შინაარსის შეჯამება, რომელიც გვაწვდიდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, 

თუ რამდენად ახერხებდნენ მკითხველები გააზრებულ კითხვას. სესიების შემდეგ 
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განხორციელდა აუდიო ჩანაწერების მოსმენა და ტიპოლოგიური ანალიზი. 

ინფორმაცია დამუშავებულია ჩვენ მიერ სამი მიმართულებით (გამოყოფილია სამი 

ძირითადი ტიპი): წაკითხულის გააზრება, გააზრებისთვის გამოყენებული 

სტრატეგიები, კითხვის დროს მიმდინარე პროცესები, ასევე გამოყოფილია 

ქვეტიპები. ტიპებისა და ქვეტიპების სათაურები წარმოდგენილია გამუქებით და 

ხაზგასმით. გარდა ამისა, ნაჩვენებია მონაწილეთა წარმატება/წარუმატებლობა 

მიზეზების ახსნით. 

ხმამაღლა ფიქრის სესიაში გამოყენებულია სხვადასხვა მკვლევართა მიერ 

აღწერილი სტრატეგიები. დანართში #13 მოცემულია ეს სტრატეგიები. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებაში კოლინსი და სმიტი (Collins & Smith, 

1980) გულისხმობენ როგორც სიტყვისა და მონაკვეთის მნიშვნელობის მიხვედრას, 

ასევე ვარაუდების დაშვებასაც. მეტი კონკრეტიზაციისთვის, ჩვენ კვლევაში 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება გამოყენებული გვაქვს მხოლოდ გარკვეული 

მონაკვეთის შესახებ აზრის მიხვედრის, საერთო შინაარსის გამოტანის აღსანიშნავად, 

ხოლო სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრა წარმოდგენილია შემდეგ სტრატეგიად - 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა (Grabe & Stoller, 2002), ასევე, 

ცალკე არის წარმოდგენილი ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება (Grabe & Stoller, 2002). რაც შეეხება კითხვის დროს 

კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლს (Phakiti, 2006), კვლევაში გამოვლენილია 

მონაწილეთა მიერ კონტროლისა და ყურადღების დაკარგვის შემთხვევები, რადგან ამ 

სტრატეგიის გამოყენების უგულებელყოფა პირდაპირ აისახება მონაწილეთა 

არასასურველ შედეგებზე. 

მონაწილეთა დღიურებში სტუდენტები ჩანაწერებს აკეთებდნენ კვლევაში 

შერჩეული მოთხრობების წაკითხვის პარალელურად. მათი მიზანი იყო მიგვეღო 

ინფორმაცია კითხვის დროს წარმოშობილ სირთულეებზე, მონაწილეთა მიერ 

გამოყენებულ სტრატეგიებსა და მათ მიერ მოკლე მოთხრობების გააზრებაზე. 

როგორც აღნიშნული იყო, მოკლე მოთხრობების დასაწყისს (დაახლოვებით 650 

სიტყვა) ისინი კითხულობდენ ხმამაღლა ფიქრის სესიებზე, ხოლო დანარჩენს 

ამუშავებდნენ სახლში დამოუკიდებლად და დღიურებში ინიშნავდენ, რა 
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გაუჭირდათ, რა გაუადვილდათ და როგორ დაძლიეს შეხვედრილი სირთულეები. 

ასევე, ისინი წერდნენ მოთხრობის შინაარსს, რათა მკვლევარისთვის გასაგები 

ყოფილიყო მხატვრული ნაწარმოების გააზრება მათ მიერ. ჩანაწერების ჩაბარება 

მონაწილეებს ევალებოდათ მოთხრობის მიცემიდან დაახლოებით ორ კვირაში, 

ყოველ მომდევნო აუდიო ჩაწერამდე. 

მონაწილეთა დღიურების ანალიზისას გამოყენებულია დანართში #13 

მითითებული სტრატეგიები, ასევე დამატებით გამოყენებულია: 

 ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან (Grabe & Stoller, 2002); 

 ავტორის სათქმელსა და მის დამოკიდებულებებზე ყურადღების 

გამახვილება (ჩამოყალიბებულია მაკეის Mckay, 2001 მიხედვით, რომელიც 

რეკომენდაციას იძლევა ყურადღება გავამახვილოთ მოთხრობის 

იდეოლოგიურ თვალსაზრისზე). 

მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეები სრულად არ აღწერდნენ გამოყენებულ 

სტრატეგიებს, დღიურებმა მაინც მოგვაწოდა ინფორმაცია მათ გააზრებაზე, კითხვის 

მიმდინარეობისას წამოშობილ სირთულეებსა და სტრატეგიათა გამოყენებაზე. 

კვლევის განმავლობაში ჩატარდა ორი ნახევრად-სტრუქტურირებული 

ინტერვიუ მონაწილეებთან:  

1. ინტერვიუ #1, კვლევის მიმდინარეობის შუა პერიოდში, 2015 წლის 

მაისის პირველი ნახევარი;  

2. ინტერვიუ #2, კვლევის დასასრულს, 2015 ივნისის მეორე ნახევარი. 

ორი ინტერვიუს ჩატარებას აღნიშნული შუალედით ჰქონდა შემდეგი 

დანიშნულება: გამოგვერკვია კვლევის მონაწილეთა კითხვის უნარის თანდათანობით 

განვითარების, დამოკიდებულებისა და სტრატეგიათა გამოყენების ცვალებადობა 

დროის ამ შუალედში, ამიტომ ბევრი კითხვა პირველ და მეორე ინტერვიუში ჩვენ 

მიერ შეგნებულად განმეორდა მიღებული სხვაობის წარმოსაჩენად. 

კითხვები ინტერვიუსთვის (იხ. დანართი #14; დანართი #15) წინასწარ იყო 

შედგენილი, თუმცა ჩვენ მივმართავდით: 

 დამატებითი კითხვების დასმას მონაწილეებისგან უფრო სიღრმისეული 

ინფორმაციის მოსაპოვებლად; 
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 კითხვების დასმას თანმიმდევრობის მიხედვით, თუმცა საუბრის 

ბუნებრიობის წარმართვისთვის ხანდახან ვცვლიდით წყობას. 

ჩატარებული ინტერვიუები მიზნად ისახავდა გამოგვერკვია: 

 სტუდენტების დამოკიდებულება ინგლისურენოვანი ორიგინალი 

ნაწარმოებების მიმართ; 

 სირთულეები, რომლებიც თან სდევდა მხატვრული ტექსტის კითხვას; 

 სირთულეების დაძლევისას გამოყენებული სტრატეგიები; 

 გააზრებული კითხვის უნარის განვითარება შემსწავლელებში მხატვრული 

ტექსტების წაკითხვისას; 

 პედაგოგის დახმარების მიმართულებები მხატვრული ლიტერატურის 

კითხვის პროცესში და მისი ჩართულობის ხარისხი; 

 სტუდენტების დამოკიდებულების განსაზღვრა ცალკეული 

ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმართ, რათა მოხდეს მიღებული შედეგების 

გათვალისწინება ტექსტების შერჩევის მომენტში. 

ინფორმაციის ანალიზისას გამოყენებულია ხმამაღლა ფიქრის სესიებსა და 

დღიურებში გამოყენებული სტრატეგიები. გარდა ამისა, წარმოდგენილია სხვა 

სტრატეგიებიც. კერძოდ, მოხტარისა და შეორის (Mokhtari & Sheorey, 2002) ორი 

სტრატეგიის (ინფორმაციის დამახსოვრებაში დასახმარებლად ხაზის გასმისა და 

შემოხაზვის გამოყენება; ჩანიშვნების გაკეთება წაკითხულის გააზრებაში 

დასახმარებლად) საფუძველზე ფორმულირებული შემდეგი სამი სტრატეგია: 

1. გაუგებარი/ხელისშემშლელი ადგილების მონიშვნა/შემოხაზვა; 

2. მნიშვნელოვანი ინფორმაციის და/ან სახელების მონიშვნა და ჩანაწერების 

გაკეთება; 

3. სიტყვაზე მნიშვნელობის მიწერა. 

ასევე, იმავე ავტორების (Mokhtari & Sheorey, 2002) ორი სტრატეგიის (კითხვის 

დროს მიზნის გონებაში არსებობა; კითხვის მიზნის ტექსტის შინაარსთან მორგება) 

გაერთიანებით გამოყენებულია კითხვის სტრატეგიების კითხვის მიზანზე მორგების 

სტრატეგია. ჩვენ ასევე გამოვიყენეთ გრეიბისა და სთოლერის (Grabe & Stoller, 2002) 

ორი სტრატეგიის (გააზრების შემოწმება; არასწორი ინფორმაციის გამოსასწორებლად 
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საფეხურების მიყოლა) საფუძველზე შემდეგნაირად ფორმულირებული 

სტრატეგიები: 

1. გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტურობის შემოწმება; 

2. გამოყენებული სტრატეგიების უფრო ეფექტური სტრატეგიებით ჩანაცვლება. 

კიდევ ერთი სტრატეგია, რომელიც გამოიკვეთა მე-2 ინტერვიუს 

მსვლელობისას და გამოყენებულია ჩვენს კვლევაში, არის საკუთარი თავის 

პერსონაჟების ადგილას წარმოდგენა/პერსონაჟებთან თავის გაიგივება. 

კვლევაში გამოყენებული მხატვრული ტექსტები ამერიკელი მწერლების 

მოკლე მოთხრობებია. აქედან, პირველი ორი სესია დაეთმო კლასიკოსი ამერიკელი 

მწერლების ნაწარმოებებს, მესამე და მეოთხე სესია კი წარმოადგენს თანამედროვე 

ამერიკელი მწერლების შემოქმედებას: 

1. ტიმოთი შეი არტურის „შენიღბული ანგელოზი” [An Angel in Disguise, T. S. 

Arthur] (დანართი #16) 

2. ო’ჰენრის „მოგვების ძღვენი“ [The Gift of the Magi, O’Henry] (დანართი #17) 

3. მაილი მელოის „აქვა ბულვარი“ [Aqua Boulevard, Maile Meloy] (დანართი #18) 

4. ჯონ ჩივერის „უზარმაზარი რადიო“ [The Enormous Radio, John Cheever] 

(დანართი #19) 

პირველი ორი მოთხრობა შერჩეულია მათი საერთაშორისო აღიარებიდან და 

მოწონებიდან გამომდინარე: ისინი ყველა თაობის და ყველა ეროვნების საყვარელი 

ნაწარმოებებია. ბოლო ორი მოთხრობის შერჩევისას გათვალიწინებულია ის 

ფაქტორი, რომ ავტორებს, ამ ნაწარმოებებისთვის მოპოვებული აქვთ პრიზები: 

კერძოდ, მაილი მელოის მოთხრობას „აქვა ბულვარი“ მიღებული აქვს აღა ხანის 

პრიზი (Aga Khan Prize for Fiction), რომელსაც გასცემს ლიტერატურული ჟურნალი 

„პარიზის მიმოხილვა“ ( The Paris Review). ჯონ ჩივერს კი იმ მოკლე 

მოთხრობებისთვის, რომელშიც „უზარმაზარი რადიოც“  შედის, მოპოვებული აქვს 

პულიტცერის  პრიზი (Pulitzer Prize for Fiction) და ეროვნულ წიგნთა კრიტიკოსთა 

წრის ჯილდო (National Book Critics Circle Award)  და ეს მოკლე მოთხრობა მის 

შემოქმედებაში ერთ-ერთ საუკეთესო ნაწარმოებად არის მიჩნეული.  
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3.3. კვლევის შედეგები 

ხმამაღლა ფიქრის სესიების შედეგად მიღებული ინფორმაცია წარმოდგენილია 

ა) სტრატეგიათა გამოყენების, ბ) კითხვის დროს მიმდინარე პროცესების და გ) 

მხატვრული ტექსტების გააზრების კუთხით. დღიურების შედეგად მიღებული 

ინფორმაცია გაანალიზებულია სტრატეგიათა გამოყენებისა და მოთხრობების 

გააზრების მიხედვით. ორი ინტერვიუს შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია 

გაანალიზებულია იმ თემებისა და საკითხების მიხედვით, რომელთა შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება მათი ჩატარების მიზანს წარმოადგენდა. 

  მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მონაწილეთა მიერ დღიურების ჩაბარება 

ხდებოდა დროულად. ერთადერთი მოთხრობა „უზარმაზარი რადიო“ ჩაბარებულია 

მონაწილე J4-ის მიერ დაგვიანებით, ხოლო მონაწილე E2-ის მიერ ყველა მოთხრობა 

ჩაბარებულია დაგვიანებით, კვლევის დამთავრების შემდგომ, 2015 წლის ივლისში. 

 

3.3.1.ხმამაღლა ფიქრის სესიების შედეგები 

მოცემულ ქვეთავში წარმოდგენილია კვლევის რვა მონაწილისგან მიღებული 

შედეგები ხმამაღლა ფიქრის სესიების ჩატარების თანმიმდევრობით. ნაშრომის 

ძირითად ნაწილში მოცემულია სტრატეგიათა გამოყენების ცალკეული მაგალითები. 

სრული ვერსია შესაძლებელია იხილოთ დანართებში. 

„შენიღბული ანგელოზი“ - I სესია 

აღნიშნული მოკლე მოთხრობა ზოგიერთი მონაწილისთვის ძნელი აღმოჩნდა, 

ზოგიერთისთვის შედარებით ადვილი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მონაწილეთა 

ნაწილისთვის ის რთული აღმოჩნდა ავთენტურ მასალასთან - მხატვრულ 

ლიტერატურასთან პირველად შეხების გამო. აღნიშნული სესიის მიმდინარეობისას 

გამოყენებულ სტრატეგიათა სრული ვერსია წარმოდგენილია დანართში #20.1, ხოლო 

მონაწილეთა მიერ ტექსტის გააზრება დანართში #20.2 

გამოყენებული სტრატეგიები  

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვებას 

რამდენიმე მონაწილე მიმართავდა. კერძოდ, იგი გამოყენებულია J4, D3, G2-ისა და 

განსაკუთრებით F3-ის მიერ. მონაწილეების D3-ისა და  F3-ის მიხედვით: 
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D3 - ბაშვებს დაეღუპათ დედა და სავარაუდოდ, ამ ბავშვებზე განვითარდება მოვლენები... 

F3 - ეს ქალი ალბათ, რჩევას შეეკითხა, და ალბათ, მიხედავდნენ... ხომ არ უთხრეს, რომ შენთან უფრო 

კარგად იქნებაო და წამოიყვანე სახლშიო.  

ეს ვარაუდი ისეთი ვარაუდია, რომელიც ტექსტის განვითარებისგან 

მოწყვეტილია. 

ვარაუდების შემოწმებას მიმართა მონაწილე G2-მა მას შემდეგ, რაც იფიქრა, რომ 

საწყალ მეგის რაღაც შეემთხვა: 

G2 - საწყალი მეგი, რაღაცა ცუდზეა საუბარი, თითქოს რაღაცა შეემთხვა... და მერე უკვე ფანჯრიდან 

ჩამოვარდა. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა გამოყენებულია ყველა მონაწილის, 

განსაკუთრებით კი J4-ის მიერ. მონაწილენი მიმართავდნენ მის გამოყენებას მაშინ, 

როდესაც ვერ იგებდნენ წაკითხულს ან როდესაც მონაკვეთის სწორ გააზრებაში არ 

იყვნენ დარწმუნებულები. მონაწილეების H2-ის და J4-ის მიხედვით: 

H2 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. რამოდენიმე მეზობელი იყო ძალიან ღარიბულ ქოხმახში, მაგრამ არცერთი... მაგრამ 

არცერთი კვდებოდა? (აღნიშნული კითხვა არ არის სწორად დასმული. მონაწილეს 

ყურადღება რომ გაემახვილებინა თუნდაც ორ სიტყვაზე follow და cart, მიხვდებოდა, 

რომ სიტყვა dead მეზობლებს ამ კუთხით არ ეხებოდა). 

J4 - half-starving children, three in number. სამი კაცი? (მონაწილის მიერ კითხვის დასმის დროს 

ყურადღება არ არის გამახვილებული სიტყვაზე children, ამიტომ წაკითხულის 

გააზრებას გაცილებით შეუფერხებელს გახდიდა კონცენტრაციისა და ყურადღების 

კონტროლი). 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: მონაწილე A3-მა დასმულ შეკითხვაზე 

პასუხის გასაცემად, განმეორებით წაიკითხა მონაკვეთი და განაცხადა: 

A3 - ააა. ორი წლის შემდეგ ის დაეცა ფანჯრიდან და დაიზიანა თავისი ხერხემალი. 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: აღნიშნული სტრატეგია გამოყენებულია 

მონაწილე F3-ისა და E2-ის მიერ, თუმცა მათი გონებრივი სქემის გამოყენებით 

არასწორად იქნა გაგებული და იგრძნობოდა, რომ ყურადღება არ იყო 

გამახვილებული მწერლის ჩანაფიქრზე. მონაწილე F3-ის მიხედვით: 



89 

 

F3 - Death touches the spring of our common humanity. …სისხლი იცვლება, და უფრო რეალური იყო ამ 

ქალის დაღუპვა გაზაფხულზე, იმიტომ რომ ლოთი იყო და სისხლის მიმოქცევის სისტემაც 

დარღვეული იყო. 

ინფორმაციის შეჯამებას  რამდენიმე მონაწილე მიმართავდა (A3, G2, J4). მონაწილე G2-

მა პირველი აბზაცი და მეორე აბზაცის დასაწყისი ამგვარად შეაჯამა: 

G2 - ...არის რაღაცა ქალზე, რომელიც თავის შვილებთან ერთად ცხოვრობს თითქოს... და თითქოს მის 

უბედურებაზე საუბარი, თუ რატომ იყო საზოგადოების მიმართ ცუდად განწყობილი.   

დასკვნების გაკეთება: როდესაც გარკვეული მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ 

მონაწილეებს გამოჰქონდათ აზრი, ისინი აყალიბებდენ დასკვნებს. სტრატეგია 

გამოყენებულია შემდეგი მონაწილეების მიერ:  E2, G2, F3, J4, D3. პატარა მეგის აყვანის 

სურვილის არარსებობას მონაწილეებმა G2-მა და J4-მა შემდეგი დასკვნა მოუძებნეს: 

G2 - არავის არ უნდოდა მისი წაყვანა, ალბათ იმიტომ, რომ ინვალიდი იყო. 

J4 - თითქოს არავის არ უნოდა ცუდი დედის შვილის აყვანა. ანუ, დედის გამო უარს ამბობდნენ.  

მონაწილე G2-ის დასკვნა მართებულად არის გაკეთებული, ხოლო მონაწილე 

J4-ის დასკვნის სიმცდარე გამოიწვია მის მიერ სიტყვის bed-ridden არასწორად 

თარგმნამ, რადგან მისი მიხედვით, ეს სიტყვა ნიშნავდა ცუდად გაწვრთნილს, ცუდად 

გაზრდილს. 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვას ყველა მონაწილე მიმართავდა 

განურჩევლად მისი კითხვის უნარისა. განსაკუთრებით ხშირად იყენებდა მონაწილე 

A3, რომლისთვისაც განმეორებითი წაკითხვა ყველაზე მეტად გამოყენებული 

სტრატეგია იყო.  

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა გამოყენებულია მხოლოდ მონაწილე  J4-ის 

მიერ, რომელმაც მიმართა უკვე განვლილი აბზაცის წაკითხვას ობლად დარჩენილ სამ 

ბავშვზე ინფორმაციის უკეთესად გასააზრებლად. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა არ იყო ყოველთვის 

ერთნაირად წარმატებული, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში აზრის სისწორე დიდად 

არ იკარგებოდა, და ზოგიერთ შემთხვევაში არასწორი გზით მიჰყავდა მონაწილენი. 

სტუდენტები შეეცადნენ სიტყვის bed-ridden მიხვედრას, და ოთხი მონაწილიდან (G2, 

E2, J4, H2) მხოლოდ სტუდენტი G2-ის მიხვედრა იყო წარმატებული. დანარჩენ 

მონაწილეებს სიტყვა bed აერიათ bad-ში, რამაც აფიქრებინათ, რომ ბავში იყო ცუდად 
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აღზრდილი. (რეალურად ბავშვი იყო საწოლზე მიჯაჭვული, ინვალიდი, და მისი 

აყვანა და მოვლა არავის სურდა).   

 მონაწილე C3 შეეცადა სიტყვის Hovel მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრას:  

C3 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. Hovel არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე მეზობელი იყო დავუშვათ, გამოსამშვიდობებელ 

ცერემონიალზე, მაგრამ არავინ გაჰყვა, სადაც უნდა დაემარხათ.  

აღნიშნულ სიტუაციაში სიტყვის Hovel მნიშვნელობა არ იყო სწორად 

გამოცნობილი, მაგრამ რადგანაც კონტექსტში კარგად ჩაჯდა და არ მოხდა 

წინადადების არასწორი გააზრება, მას წარუმატებელს ვერ ვუწოდებთ. მონაწილე არ 

იყო დარწმუნებული თავისი ვერსიის სისწორეში, თუმცა ძირითადი აზრი არ 

დაკარგა და შეუფერხებლად გააგრძელა კითხვა. 

გონებრივი თარგმანი F3-ის გარდა ყველა მონაწილის მიერ იყო გამოყენებული. სადაც 

კარგად იაზრებდა წაკითხულ მასალას, მონაწილე A3 მიმართავდა გონებრივ 

თარგმანს. სტუდენტი E2 თარგმნიდა ყველაფერს, რისი მნიშვნელობაც იცოდა.  

E2 - "For your child or mine," said the other, lightly speaking; შენი ან ჩემი შვილისთვის. "but for tis brat it will 

prove a blessed change, she will be kept clean, have healthy food, and be doctored, which is more than can be said 

of her past condition." მაგრამ იქ მას გაასუფთავებენ, საკვებით გამოკვებავენ, უმკურნალებენ და ეს 

უკეთესი იქნება, ვიდრე მისი ადრინდელი მდგომარეობა.   

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის 

მიმდინარეობისას მხოლოდ მონაწილე A3-მა დააფიქსირა: 

A3 - decent... არ ვიცი, ანუ, შეიძლება გამომადგეს. 

ლექსიკონის გამოყენებას ყველა მონაწილე მიმართავდა. მონაწილე  A3-ის მიხედვით,  

A3 - ანუ, ეს სიტყვები ვერ გავიგე და უნდა ვთარგმნო, რაც ვერ გავიგე.  

მონაწილე G2 ძალიან იშვიათად იყენებდა ლექსიკონს იმ უცხო სიტყვების 

სიმრავლესთან შეფარდებით, რომელიც ხვდებოდა.  

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას ყველა მონაწილე მიმართავდა. 

მონაწილე E2 ამ სტრატეგიას ყველა სტრატეგიაზე უფრო აქტიურად იყენებდა. იგი 

უგულებელყოფდა როგორც ცალკეულ სიტყვებს, ასევე, მთლიან წინადადებებსა და 

გარკვეულ მონაკვეთებს. მონაწილე G2-ის მიხედვით: 
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G2 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her 

wretched children. რაღაც ქმედებებმა, საბოლოოდ, რაღაც ცუდი შედეგი მოგვცა და დედა მოკვდა. (ეს 

„ქმედებები“ მონაწილემ გამოტოვა, რითაც გაიადვილა კითხვის პროცესი). 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას ყველა მონაწილე მიმართავდა. ის საშუალებას 

აძლევდა მონაწილეებს მიმხვდარიყვნენ გარკვეული მონაკვეთის შინაარსს, 

გამოეტანათ ძირითადი აზრი მაშინ, როდესაც აღნიშნული ტექსტის ნაწილი იყო 

დატვირთული უცხო, გაუგებარი სიტყვებით და ძალიან ძნელი იყო ამდენი სიტყვის 

მოძებნა ლექსიკონში. მონაწილე  С3-ის თქმით,  

С3 - This woman had been despised, scoffed at, and angrily denounced by nearly every man, woman, and child in 

the village: ამ სიტყვების შინაარსს კარგად ვერ ვხდები, მაგრამ სოფელში ამ ქალს ყველა ქალისგან, 

კაცისგან და ბავშვისგან... ანუ, ვხდები, რომ კარგი დამოკიდებულებით არ იყვნენ. 

მონაწილეების E2-ის და G2-ის მიხედვით: 

E2 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and 

do well by him, now that his mother was out of the way; მას შემდეგ, რაც გაითვალისწინა ეს ყველაფერი 

ფერმერმა ჯონმა, მოილაპრაკა თავის ცოლთან. ფერმერმა ჯონმა თქვა, რომ ის აიყვანდა ჯონს... do well 

by him, და ფერმერი ჯონი იზრუნებდა, ალბათ, ამ ქალის შვილზე. ალბათ, ჯონის ცოლი დაიღუპა. (აქ 

უკვე მონაწილის მხრიდან დაიკარგა კონცენტრაცია, რადგან ამავე მონაკვეთში წერია, 

რომ ფერმერმა ჯონსმა თავის ცოლთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყვიტა ჯონის 

აყვანა, რომელიც იყო უკვე მანამდე მოხსენიებული გარდაცვლილი ქალის შვილი). 

G2 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers.  ვფიქრობ, 

რომ ალბათ, დახმარებას სთხოვდა სოფლელებს ყოველდღიურად, მაგრამ არ ვიცი, ზუსტად რაზეა 

ლაპარაკი. (აქ მონაწილე დააბნია სიტყვის underground გამოყენებამ, რომელიც თარგმნა, 

როგორც მეტრო და იფიქრა, რომ არასწორად გაიგო წაკითხული და ქალი იყო 

ცოცხალი, თუმცა მანამდე რამდენჯერმე იყო გამეორებული სიტყვები dead mother, die, 

death. ეს წინადადებაც, სადაც underground წერია იწყება სიტყვებით The dead mother, 

ამიტომ, აღნიშნულ შემთხვევაში, კონცენტრაციის დაკარგვას ჰქონდა ადგილი). 

მონაწილე F3-ის მიერ ძალიან ბევრი სავარაუდო ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება 

ხდებოდა, და ის იშველიებდა თავის გამოცდილებას, შეხედულებას, ანუ ე. წ. 

გონებრივ სქემას იმისათვის, რომ გაეაზრებინა ტექსტი, თუმცა მის მიერ ამ 

სტრატეგიის ამგვარი გამოყენება ტექსტის ორიგინალ ვერსიას ძალიან სცილდებოდა. 
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F3 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her 

wretched children. ჩემი აზრით, იყო ოჯახი, რომელსაც ჰქონდა  თავისი სიზარმაცისა და უქნარობის 

გამო პატარა სამუშაო. და დედის გარდაცვალების შემდეგ…და ბავშვები ამ თავისი სიზარმაცით იყვნენ 

ძალიან უბედურები და ამ სოციალურ მდგომარეობას ძალიან განიცდიდნენ, ჩემი აზრით.  

განსჯის გადავადებას მიმართავდნენ მონაწილეები A3, D3, F3, G2. მონაწილე G2-იც 

განაგრძობდა კითხვას ტექსტის შემდგომი ნაწილით გაგების სურვილით: 

G2 - ანუ თავიდან თითქმის ყველა სიტყვა არის უცნობი, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე ბოლომდე 

ჩავიკითხო სიტყვები და აბზაცი ან ტექსტი და გავიგო, რა ხდება... შეიძლება იყოს ერთი წინადადება, 

რომელმაც მიმახვედროს, რაზეა ხოლმე. 

თვითკორექციას მიმართეს მონაწილეებმა A3, G2, J4, D3, H2, F3-მა, როდესაც მათ 

გადახედეს წინადადების, ფაქტის თუ სიტყვის თავიანთ პირველად ვარიანტს და 

მოგვიანებით ჩაანაცვლეს სხვა, მათი აზრით, სწორი ვარიანტით. მონაწილე G2-მა 

კორექცია გააკეთა, თუმცა არ დაუკვირდა დაკორექტირებული ვარიანტის სისწორეს: 

G2 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers. დედა, ამ 

შემთხვევაში, ალბათ, ცუდად დავაკავშირე... სიტყვის შემადგენლობა მეშლება და ცუდად დავაკავშირე 

სიკვდილთან, underground მეტრო, მეტროში, ალბათ, არის მიწისქვეშა გადასასვლელი, თითქოს, 

რადგანაც ასეთი კითხვა იყო: რა შეიძლება გაეკეთებინა ბავშვებთან ერთად? (აღნიშნულ 

მონაკვეთში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩანს კონცენტრაციის და ყურადღების 

კონტროლის დაკარგვა, რადგან სიტყვა dead მიუთითებს, რომ ქალი უკვე 

გარდაცვლილია). 

მონაწილე J4-მა გამოიყენა ეს სტრატეგია, როდესაც მიმართა განმეორებით 

წაკითხვას და ბავშვების შესახებ შეასწორა ინფორმაცია. თუმცა, მისი ხმამაღლა 

ფიქრის სესიის მიმდინარეობა ნათლად მიგვითითებს, რომ ეს ერთადერთი 

შესწორების შემთხვევა არ იყო საკმარისი იმ უზუსტობების კორექციისთვის, 

რომლებიც შესწორებას საჭიროებდნენ.  

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია: ვიზუალიზაცია შედარებით ნაკლებად გამოყენებული 

სტრატეგიაა. მას მიმართეს მონაწილეებმა F3-მა და J4-მა. სტუდენტი J4-ის მიხედვით:  

J4 - ეხლა წარმომიდგენია ამ ბავშვის სევდიანი თვალები, თუ როგორ იყურება საცოდავად... 

საცოდავად თუ ... ამ გოგოს რომ აქვს მომთმენი სახე, თითქოს ელოდება, ვინ იკისრებს ჩემს ყოლასო. 
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სიძნელეების იდენტიფიცირება გამოყენებულია  შემდეგი მონაწილეების მიერ A3, G2, 

F3, D3, H2, С3. მონაწილე F3-მა რამდენჯერმე მიუთითა იმ მონაკვეთებზე, რომელიც 

მისთვის რთული გასაგები იყო. მოვიყვან ერთ-ერთ მაგალითს: 

F3 - ვინ დაიღუპა, მაგას ვერ ვხვდები, ან ჯონი დაიღუპა, ან ის პატარა გოგო, რა ჰქვია... მეგი. 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სირთულის იდენტიფიცირება არ მოხდა 

მონაწილეების J4-ისა და E2-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას, თუმცა ამ 

მონაწილეებთან აღნიშნულ სესიაზე ეს ნამდვილად სასურველიც იყო და საჭიროც.   

გაგების შემოწმება გამოჩნდა მონაწილეებში A3, G2, F3, H2, J4. მონაწილე A3-თან ჩანდა 

ტექსტის გაგების დონის კონტროლი და მონიტორინგი. მას შემდეგ, რაც მან 

ტექსტიდან გამოიტანა აზრი, რომ დედა დაქვრივდა და გადმოვარდა ფანჯრიდან, მას 

ეჭვი შეეპარა გაგების სისწორეში, ხელმეორედ გადაიკითხა ეს მონაკვეთი და 

თვითკორექციით გამოასწორა. სტუდენტი F3 ხანდახან აკეთებდა გაგების შემოწმებას 

სირთულის იდენტიფიცირებით, თუმცა ახდენდა გაუგებარი მონაკვეთების 

უგულებელყოფას და არ მიმართავდა შემდგომ ნაბიჯებს უკეთესი გააზრებისთვის. 

გაგების სისწორის შემოწმების მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა J4-თან, 

რომელიც თვითკორექციის საშუალებით გამოსწორდა. თუმცა, ეს ერთადერთი 

შემთხვევა არ იყო საკმარისი ეფექტური გააზრებისთვის. საყურადღებოა, რომ 

მონაწილეების D3-ის, C3-ის და E2-ის შემთხვევაში არ მოხდა გაგების შემოწმება, 

თუმცა პირველი ორი არც საჭიროებდა, რადგან საერთო ჯამში, კარგად იყო გააზრება 

გაკეთებული სესიების ბოლოს, ხოლო E2-ის შემთხვევაში ეს ძალიან საჭირო და 

აუცილებელი სტრატეგია იქნებოდა. 

კონცენტრაციის და ყურადღების კონტროლის დაკარგვა მოხდა მონაწილეებში A3,  H2, 

G2, J4, E2  და განსაკუთრებით ხშირად F3-ში. მონაწილე A3-მა კონცენტრაცია დაკარგა 

მაშინ, როდესაც იფიქრა, რომ დედა იყო ავად, მაგრამ მან ყურადღების შემდგომი 

კონცენტრაციითა და თვითკორექციის საშუალებით გამოასწორა ხარვეზი. ჩვენ მიერ 

ზემოთ მოყვანილი მონაწილე G2-თან დაკავშირებული შემთხვევა მოწმობს, რომ 

შემდეგი სიტყვების შემჩნევა (dead mother) მონაკვეთის არასწორ გააზრებას 

ააცილებდა თავიდან. 
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კითხვის დროს მიმდინარე პროცესები  

ლექსიკის ყველაზე სწრაფი და ავტომატური ცოდნით გამოირჩეოდა მონაწილე 

C3, რომლისთვისაც კითხვისა და გააზრების პროცესი შეუფერხებლად 

მიმდინარეობდა. შედარებით ნაკლებად ავტომატური და ცოტა ნელი იყო ლექსიკის 

ცნობა მონაწილეებთან H2, J4, D3, E2. კიდევ შედარებით უფრო ნელი იყო და 

გაცილებით მეტი უცხო სიტყვები ხვდებოდა მონაწილეებს F3, A3, G2. აქვე უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ მოკლე მეხსიერების მუშაობის ეფექტურობა და სისწრაფე, 

რასაკვირველია, მაღალი იყო მონაწილე C3-ის შემთხვევაში, რადგან ის საკმაოდ 

ადვილად გადაამუშავებდა მიღებულ ლინგვისტურ ინფორმაციას აზრიან, 

სემანტიკურ წინადადებებად, ხოლო შედარებით ნელი იყო დანარჩენი მონაწილეების 

შემთხვევაში. მათთვის სემანტიკური წინადადებების ფორმირებას გაცილებით მეტი 

ძალისხმევა სჭირდებოდა. მაგალითად, მონაწილე A3 შეხვედრილი ბევრი უცხო 

სიტყვის გამო სირთულეების დაძლევას მიმდინარე კონტექსტის ხშირი 

განმეორებითი წაკითხვით, ლექსიკონის დახმარებით, სავარაუდო ჰიპოთეზების 

ფორმირებით, უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძელების სტრატეგიებით 

შეეცადა. ამგვარი გზით, მან მოახერხა სემანტიკური წინადადებების ფორმირება და 

ძირითადი აზრის გამოტანა. ამ პროცესში ხანდახან გააზრებას ექვემდებარებოდა 

მთელი წინადადებები, ხანდახან წინადადების ნაწილები. კითხვის გააზრების 

ტექსტის მოდელი  ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს, საერთო ჯამში, მონაწილეს 

კარგად აქვს გაკეთებული, რადგანაც სესიის ბოლოს შეჯამება მან საკმაოდ 

წარმატებით გააკეთა. მან მოახერხა მნიშვნელოვანი მომენტების დანახვა. მისი 

კითხვა იყო ინტერაქციული, რადგან მონაწილე ცდილობდა კითხვის დროს 

მიმდინარე პროცესების გაერთიანებას და მართვას, წინადადებებიდან 

მნიშვნელობების გამომუშავებას, მნიშვნელოვანი მომენტების დანახვას. მონაწილე 

საკმაოდ ბევრ სტრატეგიას მიმართავდა, ასევე ახდენდა ამ სტრატეგიათა ცვლილებას 

და მათ მორგებას სხვადასხვა მონაკვეთთან მიმართებით. გარდა ამისა,  მონაწილე 

მიმართავდა წაკითხულის სისწორის შემოწმებას და  თვითკორექციას.  

გარკვეული ხარვეზებია C3-ის გარდა დანარჩენ მონაწილეებთან წინადადების 

სემანტიკურ გააზრებაში. სხვა მონაწილეებთან შედარებით ეს პროცესი უფრო 
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წარმატებულია H2-თან, ოდნავ ნაკლებად D3-თან. პირველთან, საერთო ჯამში, 

ეფექტურად ხორციელდებოდა აღნიშნული, თუმცა კითხვის ტემპის კლების ხარჯზე, 

რადგან მონაწილე სემანტიკურ ერთეულებად აქცევდა და გონებრივი თარგმანის 

საშუალებით იაზრებდა ძალიან მცირე მონაკვეთებს, წინადადების მცირე ნაწილებს. 

საერთო ჯამში, კითხვის გააზრება წარმატებულია, მნიშვნელოვანი ხარვეზების 

გარეშე მოხდა კითხვის გააზრების ტექსტის მოდელის შექმნა, რადგან ძირითადი 

მომენტები დანახულია. იგივე ითქმის მონაწილე D3-ზეც, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ მას გრამატიკული კონსტრუქციების არცოდნა ხანდახან ხელს უშლიდა სწორი 

აზრის გამოტანაში.  

 მონაწილე J4-ში კითხვის პროცესს ანელებდა დეტალური კითხვა და სათითაო 

სიტყვის გააზრება, ასევე ტექსტმა გამოიწვია მისი დაბნეულობა, ყურადღებისა და 

კონცენტრაციის კონტროლის დაკარგვა. საჭირო იყო მეტი მონიტორინგი, რაც არ 

განხორციელდა და გააზრება ნაკლებად წარმატებული იყო. აღნიშნული მონაწილის 

შემთხვევაში სასარგებლო იქნებოდა ცოდნა სტრატეგიათა ეფექტური გამოყენების 

შესახებ. იგივე ითქმის მონაწილე E2-ზე, რომლის კითხვის პროცესი გონებრივი 

თარგმანითა და ხშირი უგულებელყოფის მონაცვლეობით მიმდინარეობდა, თუმცა 

მათ წვლილი ვერ შეჰქონდათ წინადადებების სემანტიკურ ერთეულებად ქცევაში, 

რადგან ის ნაკლებად ცდილობდა შინაარსის გამომუშავებას. მონაწილე F3-ისა და G2-

ის სესია ძალიან ჰგავდა ერთმანეთს. ორივე შემთხვევაში სიტყვების ცნობა იყო 

ძალიან ნელი და ბევრი სიტყვა გაუგებარი, თუმცა მათ მიერ ლექსიკონი ნაკლებად 

იქნა გამოყენებული. ამის გამო სემანტიკური წინადადებების ფორმირების პროცესი 

ხარვეზებით მიმდინარეობდა. მონაწილეებს აზრი ძალიან ფრაგმენტულად 

გამოჰქონდათ. მონაწილე F3 უფრო ხშირად იმის საფუძველზე კი არ იგებდა 

მონაკვეთს, რასაც კითხულობდა, არამედ უშვებდა ძალიან ბევრ ვარაუდსა და 

სავარაუდო ჰიპოთეზას, რომელთა გაკეთების საშუალებას, ხშირ შემთხვევაში, 

ტექსტის ინფორმაცია არ იძლეოდა. შედეგად, მონაწილე წაკითხულის სწორ 

გააზრებას ცდებოდა. კითხვის პროცესის ინტერაქციულობაც არ იყო წარმატებული, 

რადგან მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილე ცდილობდა ტექსტის დაკავშირებას 

საკუთარ ცოდნასთან, საბოლოო თავსებადობა ამ ორს შორის არ იყო მიღწეული. 
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მონაწილე G2-თან კითხვის პროცესი ნელია, თუმცა ამაზე ჩქარი სასურველი არ არის. 

უფრო მეტიც: უკეთესი გააზრების მისაღწევად სასურველია კითხვის ტემპის უფრო 

შენელება, მიმდინარე მონაკვეთისა და წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა, 

ლექსიკონის მოშველიება. 

ტექსტის გააზრება  

კითხვა გაცილებით ადვილად მიმდინარეობდა კვლევის იმ მონაწილეებში, 

რომლებიც მნიშვნელოვანი დაბრკოლებების გარეშე გადაამუშავებდნენ წაკითხულ 

მასალას გონებაში და იაზრებდნენ, გამომდინარე იქიდან, რომ შეხვედრილი 

სიტყვების უმრავლესობა გასაგები იყო მათთვის. გააზრება გაცილებით ძნელად და 

ნელა მიმდინარეობდა იმ მონაწილეებში, ვინც ლექსიკის ასეთ მარაგს არ ფლობდა. 

თუმცა, ზემოთ მოყვანილი სტრატეგიების გამოყენება ეხმარებოდა მონაწილეებს 

სირთულეების დაძლევაში, და ის მონაწილეები, რომელიც სხვადასხვა სტრატეგიას 

იყენებდნენ სტრატეგიულად, უფრო უკეთესად იაზრებდნენ წაკითხულ მასალას. 

ხარვეზები გრამატიკულ სტრუქტურებსა და კატეგორიებში: კითხვის 

მიმდინარეობისას გარკვეული ხარვეზები დაფიქსირდა გრამატიკული 

სტრუქტურებისა და კატეგორიების ცოდნაში. კერძოდ, ვნებითი გვარის შეხვედრის 

შემთხვევაში, სტუდენტების ნაწილი ახერხებდა ტექსტის მონაკვეთის სწორად 

გააზრებას, ნაწილს კი ამ საკითხის გაუგებრობა ხელს უშლიდა შინაარსის 

სრულყოფილად გაგებაში. ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას გამოყენებულ 

ტექსტებში სტუდენტებს რამდენჯერმე მოუწიათ თავი გაერთვათ აღნიშნული 

საკითხისთვის და მიმხვდარიყვნენ ვინ იყო სუბიექტი და ვინ/რა ობიექტი. შემდეგმა 

მონაკვეთმა ...and Mrs. Ellis, who had been looking out for a bound girl, concluded that it 

would be charitable in her to make choice of Katy, even though she was too young to be of much 

use for several years, გარკვეული დაბნეულობა გამოიწვია კვლევის მონაწილეებში, 

კერძოდ, მისმა ბოლო ნაწილმა she was too young to be of much use for several years. 

მონაწილე A3-ის მიხედვით: 

A3 - ანუ, მისის ელინი გადაწყვეტს აიყვანოს... აირჩევს კეტის, ანუ, გადაწყვეტს ძალიან პატარა არისო, 

რომ, ეს ვერ გავიგე...  

 შემდეგ მონაკვეთში მონაწილეს არ ჰქონდა ცოდნა ones-ის გამოყენების: 



97 

 

A3 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her 

wretched children. She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit, and died in the presence of 

her frightened little ones: სავარაუდოდ, არის ლაპარაკი გარდაცვლილ დედაზე…აქ არის ლაპარაკი 

უმნიშვნელო სამსახურზე, და მკვდარ დედაზე, რომელიც წევს ცივი. აქ სავარაუდოდ, არის ლაპარაკი 

ქალზე, რომელიც არის შეშინე.... ანუ, ნასვამ მდგომარეობაშიო და მასთან ერთად ერთი ბავშვი იყოვო, 

შეშინებული ბავშვი.  

შემდეგ მონაკვეთში მონაწილე D3-ს არ ჰქონდა is used to V+ing კონსტრუქციის 

გამოყენების ცოდნა:  

D3 -...for she's an undisciplined thing--used to having her own way." ანუ, ის არის უდისციპლინო, ის 

იქნებოდა შეუსაბამო, უწესრიგო, რომ თავისი გზით წასულიყო. 

ხარვეზები ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტების ცოდნაში: შემდეგ მონაკვეთში 

The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the 

villagers გამოიკვეთა ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტების არცოდნა. მონაწილეებს 

გააზრებაში ხელი შეუშალა სიტყვამ beyond. 

D3 - როდესაც დედა დაკრძალესო, ანუ, ამ სოფლის მკვიდრნი ზრუნავდნენ ხოლმეო. 

E2 - დედა უკვე მიწის ქვეშ… და თვითონ სოფლის მოსახლეობას მუდმივად მოუწევდათ ზრუნვაო… 

ბავშვებზეო. (სიტყვის beyond არცოდნის გარდა, შემდეგი ხარვეზიც გამოიკვეთა: 

მონაწილემ დაკარგა წინადადების ქვემდებარე. თუმცა, ლოგიკურად მიხვდა, რომ 

დედის გარდაცვალების შემდეგ სოფლელებს მოწევდათ ზრუნვა ბავშვებზე). 

ხარვეზები, თუ ვის/რას ეხება ნაცვალსახელები: მონაწილე H2-ის შემთხვევაში 

გამოვლინდა ხარვეზები შემდეგ მონაკვეთში:  

H2 - The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts, and even knocked at them for entrance. But 

none opened to take her in. Who wanted a bed-ridden child? მოწყენილი თვალები... ტკივილით სავსე სახე ... 

შეეხო გულს.. იმათაც, ვინც დააკაკუნა შემოსასვლელზე. აა, ამ გოგონამ დააკაკუნა სხვის კარებზე, 

მაგრამ არავინ გაუღო. არავინ იყო, რომ გაეღო. ვის უნდოდა ცუდად აღზრდილი ბავშვი? (აქ 

მონაწილეს სჭირდებოდა უფრო მეტი დაკვირვება, რომ მიმხვდარიყო, ვის/ან რას 

ეხებოდა ნაცვალსახელი them, ასევე, მეტი ყურადღება იყო გასამახვილებელი 

წინადადების ქვემდებარეზე. გარდა ამისა, არასწორად იქნა ნათარგმნი სიტყვა bed-

ridden). 

ხარვეზები მოქმედი პირების შესახებ მოვლენათა განვითარებაში: მოთხრობაში 

ბევრი მოქმედი პირის გამოჩენისას მონაწილეებს გაუჭირდათ მოვლენათა 
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განვითარებას მიყოლოდნენ. მათ ერთი პერსონაჟის შესახებ მოვლენათა განვითარება 

მეორეს მიაწერეს:  

G2 - ...საუბარია ერთ საწყალ ოჯახზე, რომელსაც დედა ჰყავდა... გადაწყვიტა, რომ გაეშვილებინა 

ბავშვები... საბოლოოდ, ამ პატარა ბავშვის, ამ მეგის თავშესაფარში დარჩენა ხდება და დანარჩენი ორი 

და-ძმის გაშვილება რომელიღაცა ფერმერის ოჯახში, რომლებიც ემშვიდობებიან პატარა დას. 

(მონაწილის მიხედვით, ერთმა ადამიანმა იშვილა ორი ბავშვი მაშინ, როდესაც ჯონი 

ფერმერმა ჯონსმა წაიყვანა, ხოლო ქეითი ქალბატონმა ელისმა და მეგიც არ არის 

წაყვანილი თავშესაფარში, უბრალოდ არის მსჯელობა ამის თაობაზე). 

J4 - ანუ, იმათი პრობლემა იყოვო, რომ რა უნდა უყონო ბავშვებს და ყველაზე დიდი პრობლემა ის იყო, 

უმცროს გოგონას რა უნდა უყონო და ერთ-ერთმა ქალმა იკისრა ამ დაავადებული ბავშვის მოვლა და 

ის თავისთან წაიყვანა. (პატარა ინვალიდი მეგი არავის მიჰყავს იმ ნაწილში, რომელიც 

ჩვენ ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს წავიკითხეთ, საუბარია მის თავშესაფარში 

წაყვანაზე, ხოლო ამ ქალმა იკისრა შუათანა დის მოვლა). 

თავისთავად, ასეთ დროს ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს კონცენტრაციისა 

და ყურადღების კონტროლი, იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს ის პიროვნება, ვისზეც 

მიმდინარეობს საუბარი. 

 

„მოგვების ძღვენი“ - II სესია 

მოკლე მოთხრობა საკმაოდ ძნელი გამოდგა მონაწილეთათვის მასში შემავალი 

ძალიან ბევრი ახალი სიტყვის გამო, თუმცა ზოგიერთმა მონაწილემ მაინც დაძლია 

მისი სირთულე. უნდა აღინიშნოს, რომ მოთხრობა „მოგვების ძღვენის“ ქართული 

თარგმანი მონაწილე G2-ს კვლევამდე წაკითხულ ჰქონდა და ამან გარკვეული 

გავლენა, რა თქმა უნდა, იქონია მის მიერ ტექსტის გააზრებაზე. მოთხრობაში 

გამოყენებულ სტრატეგიათა და მონაწილეთა მიერ ტექსტის გააზრების სრული 

ვერსიები წარმოდგენილია დანართებში #21.1 და #21.2. 

გამოყენებული სტრატეგიები  

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება 

გამოყენებულია მონაწილეების C3, D3, J4  მიერ. მონაწილე J4-მა განაცხადა: 

J4 - ალბათ, სიამაყე დაივიწყეს ამ ორივე ადამიანმა, რადგან ცუდი ფინანსური მდგომარეობა შეექმნათ 

და ალბათ, გაყიდეს ნივთები. 
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ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა: ეს სტრატეგია გამოყენებულია უმრავლესობა 

მონაწილეების მიერ (A3, D3, E2, F3, G2, H2, J4). განსაკუთრებით ბევრი კითხვა აქვს 

დასმული მონაწილე F3-ს: 

F3 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out 

his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. ახლა, მეფე სოლომონს 

კარისკაცად ჰყავდა და აქედან მოაგროვა ეს ძვირფასეულობა? (ადგილი ჰქონდა მონაკვეთის 

არასწორ ინტერპრეტაციას. კითხვაც ინტერპრეტაციის შესაბამისად იყო დასმული). 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: მონაწილე F3-ის შემთხვევაში კითხვები 

ტექსტის გარშემო საკმაოდ ბევრი იყო დასმული, თუმცა აუცილებლად უნდა 

აღინიშნოს ის, რომ არ იყო მათზე გაცემული პასუხები. მონაწილე J4 განმეორებითი 

წაკითხვით შეეცადა პასუხის მოძიებას თავის მიერ დასმულ კითხვაზე, დელა და 

დილინგემი ერთიდაიგივე პიროვნებები იყვნენ თუ არა. განმეორებითი წაკითხვის  

საფუძველზე გამოარკვია, რომ ისინი იყვნენ ცოლ-ქმარი.  

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: აღნიშნული სტრატეგია გამოყენებულია 

მონაწილეების მიერ (C3, D3, F3, J4). მონაწილე C3-ის მიხედვით: 

C3 - Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. Three times Della counted it. 

One dollar and eighty-seven cents. And the next day would be Christmas. … აქვს ერთი დოლარი და 87 ცენტი 

და  სჭირდება ძალიან ბევრი რაღაცის საყიდლად. უნდა შეიაროს ბოსტნეულის მაღაზიაში და კიდევ 

ყველგან. (რადგანაც ყასაბი და ხილ-ბოსტნეულის გამყიდველია ნახსენები, 

შესაბამისად, მონაწილეს გონებრივმა სქემამ უკარნახა, რომ დელას საყიდელი ჰქონდა 

რაღაცეები). 

  ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს დედოფალ საბასა და მეფე სოლომონის 

შესახებ არსებული ცოდნა დაეხმარებოდათ მონაწილეებს შემდეგი მონაკვეთის 

გააზრებაში, თუმცა, ამ ინფორმაციის არცოდნამ აღნიშნული ეპიზოდის გაგება ძნელი 

გახადა:  

Had the queen of Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang 

out the window some day to dry just to depreciate Her Majesty’s Jewels and gifts. Had King 

Solomon been the janitor, with all his treasures piles up in the basement, Jim would have pulled 

out his watch every time he passes, just to see him pluck at his beard from envy. 
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ინფორმაციის შეჯამების გამოყენებას მიმართეს მონაწილეებმა A3, F3, G2, D3, C3, J4. 

მონაწილე C3-ის თქმით: 

C3 - ანუ დელა, როგორც გოგონა, როგორც მივხვდი, არის ეს, ვისაც ფული აქვს და მომდევნო დღე არის 

შობა.  

დასკვნების გაკეთება: დასკვნების გაკეთებას მონაწილე E2-ის გარდა ყველა 

სტუდენტი მიმართავდა. მონაწილეების H2-ისა და C3-ის დასკვნებში იგრძნობა, რომ 

ისინი გამოტანილია ტექსტზე დაყრდნობით და მათში დანახულია კავშირები. 

მონაწილე C3-ის მიხედვით: 

C3 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. და შესაბამისად, ეს ეკონომიური გაჭირვება 

სახლის გარეგნულ მხარესაც შეეხო. 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება: მონაწილე F3-მა ერთმანეთთან 

დააკავშირა ადრე წაკითხული და მიმდინარე მონაკვეთები და განაცხადა:   

F3 - აქ ახლა მე გავიგე, რა ხდება. ფული რომ ეშოვა საშობაო... ვიღაცამ ფული მოაგროვა. ამ კაცმა, 

მისტერ ჯეიმს დილინგემმა მოაგროვა ფული და წერილი რომ ნახა, წავიდა, მოაგროვა და თავის ცოლს 

მოუტანა და სიხარულისგან ცრემლებს ვეღარ იკავებდა. (თუმცა მასში გამოვლინდა გააზრების 

პრობლემები, რადგან მოთხრობისგან აბსოლიტურად განსხვავებული გააზრება 

ჰქონდა მონაწილეს). 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა ყველაზე მეტად გამოყენებული 

სტრატეგია იყო, რომელსაც ყველა მონაწილე მიმართავდა ტექსტის მონაკვეთების 

უკეთ გასააზრებლად. A3-ის მიხედვით: 

A3 - ვერაფერი ვერ გავიგე, უნდა დავბრუნდე თავიდან... უნდა წავიკითხო კიდევ მთლიანი აბზაცი.  

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა გამოყენებული აქვს მონაწილე G2-ს მეფე 

სოლომონსა და ოქროს საათს შორის კავშირის უკეთესად გასაგებად. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: აღნიშნული სტრატეგია 

გამოყენებულია მონაწილეების უმრავლესობის მიერ (C3, D3, E2, H2, J4). ზოგიერთ 

შემთხვევაში სწორად იყო მიხვედრა გაკეთებული, ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ 

მოხერხდა კონტექსტში მათი კარგად ინტეგრირება. 

E2 - …shining like a cascade of brown waters. ალბათ, ძვირფასი ქვაა. (იგი შეეცადა სიტყვა cascade-ის 

მნიშვნელობის მიხვედრას). 
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H2 - sterling  არ ვიცი, რაღაც ისეთი უნდოდა, ღირებული.  

გონებრივ თარგმანს C3-ის და G2-ის გარდა ყველა მონაწილე იყენებდა. G2-ის მიერ 

ხდებოდა არა ტექსტის მონაკვეთების გააზრება, არამედ ქართულად წაკითხულის 

მიხედვით ეპიზოდების გახსენება. მონაწილე A3-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიაში ჩანდა 

გონებრივი თარგმანი, თუმცა, ტექსტის სირთულის გამო ის სიტყვასიტყვით ვერ 

ახერხებდა თარგმანს და ხშირად მიმართავდა წინადადების შინაარსის მიხვედრას. 

სტუდენტი E2-ის შემთხვევაში, ძალიან დიდი ოდენობით იყო გონებრივი თარგმანი 

გამოყენებული. ის ცდილობდა წინადადებაში ყველა სიტყვის, ტექსტში კი ყველა 

წინადადების  თარგმნასა და გააზრებას. მონაწილე H2-მიხედვით:  

H2 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. ახლა, როდესაც შემოსავალი იყო 20  

დოლარი, დილინგამის წერილები გამოიყურებოდა ბუნდოვნად. ისინი ფიქრობდნენ სერიოზულ 

კონტრაქტზე, მოლაპარაკებაზე ალბათ…  

აღნიშნული მონაკვეთიდან ჩანს, რომ წინადადებაში, სადაც საკმაოდ ბევრი 

უცხო სიტყვაა, გონებრივი თარგმანი დიდი ხარვეზებით მიმდინარეობს.  

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება: სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილეების D3-ისა 

და J4-ის მიერ. მონაწილე  D3-ის მიხედვით: 

D3 - არამგონია, ისეთი მნიშვნელოვანი იყოს. აქ ისეთი ამბავი მიდის, რომ ეს pier-glass არავის 

აინტერესებდეს.  

მოგვიანებით, მან გადახედა და შეცვალა თავისი დამოკიდებულება: 

D3 - ეს რაღაც pier-glass მემგონი, მნიშვნელოვანი ყოფილა, იმიტომ, რომ რაღაცა რვა დოლარად ნახაო... 

ეს სიტყვა ვნახო, დამაინტერესა რას ნიშნავს.  

ლექსიკონის გამოყენება: მონაწილეები იყენებდნენ ლექსიკონს (C3-ის გარდა), თუმცა 

სხვადასხვა რაოდენობით. მას ძალიან ხშირად იყენებდა მონაწილე E2. ის 

ცდილობდა, რომ ტექსტში ყოველი სიტყვა გაეგო და ამიტომ მას ამ სესიის 

განმავლობაში ყველაზე მეტი სიტყვა აქვს მოძებნილი. ძალიან იშვიათად იყო 

ლექსიკონი გამოყენებული მონაწილე G2-ის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ მას 

ძალიან ბევრი სიტყვა შეხვდა უცნობი. ხოლო სტუდენტი J4 მიმართავდა  სიტყვების 

მოძებნას იმდენჯერ, რამდენჯერაც ხელს უშლიდა მნიშვნელობის გაგებაში.  
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უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას მიმართავდა  ყველა მონაწილე. მას 

ძალიან იშვიათად იყენებდა მონაწილე E2. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილემ ერთ 

მონაკვეთზე თქვა ფრაზა: „დიდი შინაარსი აქ არ დევს“, ის მაინც შეეცადა  ყველა 

სიტყვის თარგმნას, თუმცა აღნიშნული მონაკვეთი საკმაოდ რთული იყო და მან 

ძალიან იწვალა. G2 არა მხოლოდ ცალკეული სიტყვების, გარკვეული ფრაზებისა და 

წინადადებების უგულებელყოფასაც მასიურად მიმართავდა. მან აღნიშნა, რომ ვერ 

გაიგო მონაკვეთი ბევრი სიტყვის არსებობის გამო, თუმცა არ მოიშველია ლექსიკონი. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად 

გამოყენებული სტრატეგი იყო, რომელსაც ყველა მონაწილე მიმართავდა.  

C3 -The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. ანუ, სავარაუდოდ, სახლის პატრონის ცხოვრებაში იყო უკეთესი პერიოდიც, 

როდესაც ოცდაათ დოლარს უხდიდნენ.  

სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირება ხშირად ხდებოდა გონებრივ სქემაზე 

დაყრდნობით: 

A3 - Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. დელა, სავარაუდოდ, 

ქალია, არის ბაზარში და არ იცის რა იყიდოს. ცოტა ფული აქვს. (ხილ-ბოსტნეულისა და ხორცის 

გამყიდველის ხსენებამ მონაწილეს აფიქრებინა, რომ დელას ბაზარში რაღაცეების 

ყიდვა სურდა). 

განსჯის გადავადება: სტრატეგიის გამოყენებას ყველა მონაწილე არ მიმართავდა. ის 

არ იყო გამოყენებული ყველაზე წარმატებული მონაწილეების J4, H2 და C3-ის მიერ. 

ასევე, საყურადღებოა, რომ მას არ იყენებდა არც მონაწილე E2, რომელიც ზოგადად, 

ცოტა სტრატეგიებს იყენებდა ტექსტის გააზრების მომენტში. 

F3 - გავაგრძელებ… მერე შეიძლება.. მერე გავიგო, რა ხდება. 

თვითკორექცია: მონაწილე J4-მა თავიდან იფიქრა, რომ დელა და დილინგემი 

ერთიდაიგივე პიროვნებები იყვნენ, ხოლო შემდეგ მოახდინა თვითკორექტირება: 

J4 - ეს დელა და ჯეიმს დელინგამი ყოფილან ცოლ-ქმარი.  

 წინადადებაში Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the 

basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his 

beard from envy, თავდაპირველად მონაწილე G2-მა  იფიქრა, რომ მეფე სოლომონსაც კი 
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შურდა ჯიმის საათის, ხოლო შემდეგ შეეცადა კორექციას, და განაცხადა: „შეიძლება 

ის ვიფიქრო, რომ ჯიმს ჰქონდა რაიმე კავშირი მეფის ოჯახთან“, რითაც პირველადი 

ვერსია, რომელიც უფრო სწორი იყო, პირიქით, დამახინჯდა. ამ შემთხვევაში 

თვითკორექცია, ფაქტიურად, არ იყო კორექცია ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით და 

მას უფრო არაეფექტური შედეგი ჰქონდა. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია მონაწილეების მიერ ნაკლებად გამოყენებული 

სტრატეგია იყო. მონაწილე J4-მა წარმოიდგინა ცოლ-ქმრის შეხვედრის სცენა: 

J4 - წარმომიდგენია, რომ დელასა და მის ქმარს ძალიან უყვართ, როდესაც ბრუნდება სახლში, ჯეიმსი 

მაგრად ჩაიხუტებს თავის ცოლს. 

სიძნელეების იდენტიფიცირება:  სიძნელეების იდენტიფიცირებას ყველაზე ხშირად 

ახდენდა მონაწილე A3: 

A3 - მოკლედ, ვერ გავიგე, ვინ ვის გადაეხვია, ვერ გავიგე, ვინ ვის გააცნო ან ვინ ვის გადაეხვია. 

გაგების შემოწმებას აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას 

მხოლოდ ორმა მონაწილემ მიმართა (A3, G2): 

A3 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham Young came 

home and reached his flat. ვერ გავიგე, გაზეთია… წერილია დილინგტონი, თავიდან უნდა წავიკითხო.    

გაგების შემოწმების ერთადერთი შემთხვევა გამოვლინდა მონაწილე G2-ის 

სესიის მიმდინარეობისას, რაც არ იყო საკმარისი, რადგან მას ძალიან ბევრი 

უზუსტობები და ტექსტისგან განსხვავებული გააზრებები ჰქონდა. მონაწილე F3-ის 

შემთხვევაში, ბევრი კითხვების გაცემისა და სიძნელეების იდენტიფიცირების 

მიუხედავად, არ მოხდა გააზრების შემოწმება.  

კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლი: ძალიან ხშირად კონცენტრაცია 

იკარგებოდა მონაწილე F3-თან და ამის გამო იმ ინფორმაციის დამახინჯებას ჰქონდა 

ადგილი, რომელიც ტექსტში მზა სახით იყო მოწოდებული. კონცენტრაციის 

დაკარგვა მონაწილე G2-სთვისაც დამახასიათებელი იყო: 

G2 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. ანუ, 

ბინაზეა ალბათ, საუბარი, რომელიც დელამ დაიქირავა, რომელშიც ადრე ცხოვრობდა, ალბათ, 

პროფესორი, რომლის სახელიც, ალბათ, ჰგავდა ჯიმის სახელს. (ტექსტი საერთოდ არ იძლევა 

მსგავს ინფორმაციას). 
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მიმდინარე პროცესები  

ლექსიკის სწრაფი ცნობა, როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, მონაწილე C3-ს 

ჰქონდა. შედარებით ნაკლები H2-ს, J4-ს, D3-ს, E2-ს. კიდევ უფრო ნაკლები 

მონაწილეებს F3, A3, G2-ს. მოკლე მეხსიერების მუშაობის სისწრაფე და ეფექტურობაც, 

შესაბამისად, ლექსიკის სწრაფ ცნობას უკავშირდებოდა, თუმცა ამ პროცესს მონაწილე 

H2-ის, და განსაკუთრებით კი E2-ის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ანელებდა 

დეტალური კითხვა, რომლის დროსაც ხდებოდა ყველა სიტყვის გადამუშავება. 

სემანტიკური წინადადებების ფორმირების პროცესი, C3-ის გარდა, ყველა 

მონაწილეში რთულად მიმდინარეობდა. ამ ამოცანის დასაძლევად მონაწილეები 

მიმართავდნენ ზემოთ ჩამოთვლილ სხვადასხვა სტრატეგიას. ლექსიკონის გამოყენება 

ძალიან აქტიურად ხდებოდა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი მონაწილე 

ძალიან დამოკიდებული გახდა მასზე, მაგალითად, მონაწილე E2, რომელიც ასევე 

აქტიურად ცდილობდა გონებრივი თარგმანის გამოყენებას, თუმცა ეს პროცესს კიდევ 

უფრო აფერხებდა. ასევე აქტიურად იყენებდა ლექსიკონს მონაწილე H2, თუმცა ისე 

ხშირად არა, როგორც მონაწილე E2. აზრიანი წინადადების ფორმირებას ზოგჯერ 

ხელს უშლიდა გრამატიკული სტრუქტურებისა და კატეგორიების არცოდნა. 

აღნიშნული კარგად გამოვლინდა მონაწილეების D3-ისა და F3-ის ხმამაღლა ფიქრის 

სესიის დროს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ვნებითი გვარის შემცველმა მონაკვეთმა 

არასწორი გააზრება გამოიწვია ყველაზე წარმატებულ მონაწილეშიც C3. მონაწილეები 

მაქსიმალურად ცდილობდნენ წაკითხული წინადადებების გააზრებას, თუმცა მათი 

გააზრება, ხშირ შემთხვევაში, აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს ხდებოდა 

ფრაგმენტულად, კერძოდ კი გააზრებას ექვემდებარებოდა წინადადების ნაწილები, 

ცალკეული ფრაზები, იშვიათად მთელი წინადადებები. 

შინაარსის ყველაზე სრულყოფილი და ზუსტი გააზრება მონაწილე С3-ს 

ჰქონდა. სტუდენტი არ აძლევდა საშუალებას შეხვედრილ უცხო სიტყვებს მისი 

კითხვის ტემპზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინათ. ტექსტის საკმაოდ კარგი 

გააზრება აქვს გაკეთებული მონაწილე J4-ს და H2-ს. მნიშვნელოვანი, ძირითადი 

მომენტები დანახულია მონაწილე D3-ისა და E2-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიის 

შეჯამებებში, თუმცა მათში მრავლად არის მცირე და დიდი ხარვეზები, ასევე 
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ბუნდოვანი ეპიზოდები. გააზრების ტექსტის მოდელი და მკითხველის 

ინტერპრეტაციის სიტუაციური მოდელი დიდი ხარვეზებით არის წარმოდგენილი 

მონაწილე A3-ისა და F3-ის შემთხვევაში და გააზრება არ არის წარმატებული. რაც 

შეეხება მონაწილე G2-ს, მას წინადადებების აზრის გაგება ძალიან უჭირდა და 

მიუხედავად იმისა, რომ შინაარსის მიმოხილვა წარმატებით იქნა შესრულებული, ეს 

ადრე წაკითხული ქართული ვერსიის გავლენა უფრო იყო, ვიდრე ხმამაღლა ფიქრის 

სესიაზე წაკითხულის გააზრება. 

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ხმამაღლა ფიქრის მეორე სესიის 

მიმდინარეობისას მონაწილეების ნაწილმა შეიცვალა ტექსტის დამუშავების 

სტრატეგიები. მაგალითად, პირველი სესიის დროს, მონაწილეები F3 და E2 

ლექსიკონს იყენებდნენ ძალიან მინიმალურად, ამ სესიის დროს კი ორივე მათგანი 

გაცილებით დიდი ინტენსივობით იყენებდა მას. თუმცა ორივე მათგანმა იმდენად 

ხშირად გამოიყენა იგი, რომ ლექსიკონზე დამოკიდებული გახდა. გარდა ამისა, თუ 

პირველი სესიის დროს მონაწილე F3 უშვებდა ბევრ ვარაუდსა და მიმართავდა 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას არა ტექსტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

არამედ საკუთარი გონებრივი სქემის გავლენით, ახლა იგი შეეცადა ტექსტს 

შედარებით უფრო მიჰყოლოდა. ასევე, შეეცადა გონებრივი თარგმანის დახმარებასაც. 

(თუმცა, მონაწილემ აუცილებლად უნდა მოახდინოს ტექსტზე მეტი კონცენტრაცია, 

რადგან შეჯამებაში გამოჩნდა მისი ნაკლებობა). მართალია, მონაწილეთა მიერ 

განხორციელებულმა სტრატეგიათა ცვლამ დიდი შედეგი ვერ გამოიღო, თუმცა  

სტრატეგიათა შეცვლა უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ მათ გაცნობიერებული აქვთ 

პირველ ხმამაღლა ფიქრის სესიაზე გამოყენებულ სტრატეგიათა არაეფექტურობა. 

აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სტრატეგიათა შეცვლა არ არის საკმარისი, საჭიროა 

შეფასებულ იქნეს მათი გამოყენების ეფექტურობა და ახალი სტრატეგიები 

გამოყენებულ იქნას გააზრებულად და მეტაკოგნიტურად. სტრატეგიათა ცვლას 

ჰქონდა ადგილი მონაწილე C3-ის შემთხვევაში, თუმცა მისი ეს ცვლილება არ იყო 

გამოწვეული წინა სესიის არაეფექტურობის განცდით. სტრატეგიათა ცვლილება 

გამოწვეული იყო ტექსტის სირთულიდან გამომდინარე. თუ პირველ სესიაზე 

წაკითხულ მოთხრობაში უცხო სიტყვები ასეთი რაოდენობით არ აღმოჩნდა, მეორე 
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სესიაზე წაკითხული მოთხრობის ნაწილი საკმაოდ რთული იყო და მონაწილე 

გადავიდა სავარაუდო ჰიპოთეზების ხშირ ფორმირებაზე. 

ტექსტის გააზრება 

როგორც ვახსენეთ, აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას 

გამოვლინდა ხარვეზები გრამატიკულ სტრუქტურებსა და კატეგორიებში. ერთ-ერთი 

მათგანი იყო ვნებითი გვარის ცოდნის პრობლემა, რომელმაც გამოიწვია მოქმედი 

პირების არევა. ვნებითი გვარის შემცველი მონაკვეთი But whenever Mr. James 

Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and greatly 

hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very 

good გააზრებულია შემდეგნაირად: 

E2 -...მისტერ ჯეიმს დილინგამ უმცროსი ავიდა სახლში, მოკლედ, მივიდა და დაიძახა ჯიმი და ჯიმს 

ჩაეხუტა, ჩემი აზრით. ეს რაღაცა წინდებული by რაღაც დაბნეულობას მიქმნის. ვერ მივხვდი ამ 

სიტუაციას. თითქოს, ეს ჯიმი გააცნო... ვერ ვხვდები... (აღნიშნულ წინადადებაში ვნებითი 

გვარის ვერცნობამ, როგორც ჩანს, მოქმედი პერსონაჟის დამატებაც კი გამოიწვევია).  

F3 - აა, თავის ბინაში რომ მივიდა, მას ერქვა ჯიმიო... რა ვიცი.... ხოდა... დილინგემი...ანუ, მას რა ვიცი... 

ანუ, მან დაიძახა ჯიმ, იქ რაღაც... იმ სახლში, სადაც ჩავიდა, გაიცნო დელა. ალბათ, ადრეა საუბარი, 

ჩემი აზრით, რომ გაიცნეს ერთმანეთი, ალბათ, ამ ცოლ-ქმარმა. ალბათ, ყველაფერი კარგად მიდიოდა. 

ასევე, ხარვეზები გამოვლინდა პირობითი დამოკიდებული წინადადებების 

(არარეალური წარსულში) გააზრებისას შემდეგ მონაკვეთში: Had the Queen of Sheba 

lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out of the window some 

day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor, 

with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time 

he passed, just to see him pluck at his beard from envy. აღნიშნული მონაკვეთის გააზრება 

ვერცერთმა მონაწილემ წარმატებით ვერ შეძლო. მოვიყვანთ მონაწილე H2-ის მიერ 

გაკეთებულ კომენტარს: 

H2 - ჯიმი იყო... ჯეიმსი იყო ამისი შვეიცარი, ალბათ, და ალბათ, უვლიდა მის treasures განძეულობას, 

King სოლომონის. (აღნიშნულ გააზრებაში ჩანს ქვემდებარის დანახვის პრობლემაც). 

ხარვეზები, თუ ვის/რას ეხება ნაცვალსახელები: კიდევ ერთი ხარვეზი, რომელიც 

მიანიშნებს ყურადღების გამახვილების საჭიროებაზე, არის თუ რას/ვის ეხება 

ნაცვალსახელები: 
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D3 - Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her 

face had lost its colour within twenty seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. 

(მონაწილის აზრით, დელამ მინა გატეხა. გარდა იმისა, რომ არასწორი გააზრება აქვს 

მონაწილეს, არ ექცევა ყურადღება რას ეხება ნაცვალსახელი it). 

ხარვეზები მოვლენათა განვითარების დანახვის კუთხით: ძალიან ბევრი 

გაუგებრობები წარმოშვა ტექსტში ყურადღებისა და კონცენტრაციის ნაკლებობამ, 

რომელმაც საბოლოოდ, მოვლენათა განვითარების დანახვა ძალიან გაართულა. 

განსაკუთრებით ეს ითქმის მონაწილე F3-ის გააზრებაზე, რომელიც მან ხმამაღლა 

ფიქრის სესიის ბოლოს შეჯამების დროს გააკეთა: 

F3 - ვაიმე, რაზე და ვისზეა ეხლა. იყვნენ ესენი ღარიბები, ჩემი აზრით, და მარტო რაღაც 87 ცენტი 

ჰქონდათ და საშობაოდ რა უნდა ეყიდათ, არ იცოდნენ.  და ეს კაცი წავიდა სადღაც, წერილი მოუვიდა 

და ერთ კვირაში გამოიმუშავა ოცდაათი დოლარიო, მე როგორც გავიგე. და იქიდან რომ ჩამოვიდა, 

ძალიან გაუხარდა ამ თავის ცოლს დელას, სიხარულისაგან ცრემლები წამოუვიდა. დელა ფიქრობდა, 

რომ 1 დოლარი და 87 ცენტი ჰქონდა, საჩუქარი ეყიდა, გეგმავდა სიურპრიზს, რომ რა გაეკეთებინა. და 

მე როგორც მივხდი, ამ ჯიმმა, თავისმა ქმარმა უყიდა სარკე, რომელიც დგებოდა ამ ფანჯრებს.. არა.. 

თუ..., ანუ, ამ ფანჯარაზე ეკიდა. ხო რაა, ..სარკე უყიდა... კიდევ იქ გავიჭედე მე, საათი და ის საიდან 

მოვიდა, ვინ აჩუქა. ხო, ეს საათი კი ბატონო, აჩუქა მამამისმა. ეს საათი კი მამამისისგან და პაპამისისგან 

ჰქონდა. ხოლო ეს თმა, რომელიც ჰქონდა დელას, ჰქონდა პრინცი შებასგან, ხოდა ძალიან ლამაზი და 

ძვირფასი თმა ჰქონდა.  მაგრამ საიდან მოვიდა ეს თმა, კარგად ვერ გავიგე და ან ეს საათი. ვერ გავიგე... 

ამათ ერთმანეთს აჩუქეს, თუ გაცვალეს საჩუქრები, ჯიმმა და დელამ, ცოლმა და ქმარმა, საიდან 

მოვიდა, ვერ გავიგე... 

ტექსტის ამგვარი შეჯამება მოწმობს, რომ მონაწილე არ აქცევდა ყურადღებას 

ძალიან მნიშვნელოვან დეტალებს: ვინ ასრულებდა მოქმედებას, ვის მიმართ 

ასრულებდა ამ მოქმედებას და რა მოქმედება სრულდებოდა. ასევე, მის გააზრებაში 

გამოვლინდა გრამატიკული გვარების ვერცნობა.  

მონაწილე G2-ის სესიაზე თითოეული წინადადებიდან და მითუმეტეს, აბზაციდან 

იგრძნობოდა, რომ მონაწილე წინ უსწრებდა კითხვის პროცესს და საუბრობდა 

მოთხრობის იმ დეტალებზე, რომელიც ჯერ არ ჰქონდა წაკითხული სესიის დროს, 

მაგრამ ადრე წაკითხულიდან ახსოვდა.  
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“აქვა ბულვარი” - III სესია 

მოკლე მოთხრობა (ხმამაღლა ფიქრის სესიაზე წაკითხული ნაწილი) საკმაოდ 

ადვილი გამოდგა მასში ბევრი უცხო სიტყვის არარსებობის გამო და მონაწილეებმა 

უფრო მოკლე დროში გაცილებით წარმატებით გაიაზრეს წაკითხული. აღნიშნული 

სესიის მიმდინარეობისას გამოყენებულ სტრატეგიათა სრული ვერსია 

წარმოდგენილია დანართში #22.1, ხოლო მონაწილეთა მიერ ტექსტის გააზრება 

დანართში #22.2 

გამოყენებული სტრატეგიები 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება: 

აღნიშნული სტრატეგია ყველა მონაწილესთან არ შეგვხვდა, თუმცა ის გამოვლინდა 

ზოგიერთი მონაწილის ხმამაღლა ფიქრის მიმდინარეობისას (С3, G2, H2). მონაწილე 

H2-ის მიხედვით,  

H2 - Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you don’t know it until you have a lunch 

like this one. ჩემი აზრით, ამ ლანჩზე უნდა მოხდეს რაიმე ძალიან საინტერესო. 

ვარაუდების შემოწმება: მონაწილე G2-მა მას შემდეგ, რაც ივარაუდა, რომ მოთხრობის 

მთავარ გმირს მიას მიმართ გრძნობები უნდა ჰქონოდა, მოახდინა დაშვებული 

ვარაუდის სისწორის შემოწმება: 

G2 - თითქოს მეგონა, რომ ის იყო ის ქალი, რომელიც ადრე უყვარდა... მაგრამ, როდესაც გამოჩნდა 

ისეთი სიტყვები, რომ მეგობარი იყო ისეთი, როგორც ძმა, თითქოს ჩაიხშო ეს აზრი. my dear friend, my 

brother – ეს ისევ უკან მხევს. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა: ხმამაღლა ფიქრის მიმდინარეობისას 

მონაწილეებმა A3, F3, D3, H2 და J4 დასვეს კითხვები. მონაწილე F3-მა გამოიყენა 

შეკითხვის დასმის სტრატეგია, როდესაც თხრობაში შემოვიდა კლუბი და ცხენი: 

F3 -.ცხენს რა უნდა კლუბში? 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს 

მონაწილეები (A3, F3, D3, H2, J4) ცდილობდნენ პასუხების მოძიებას. მას შემდეგ, რაც 

მონაწილე J4-მა დასვა კითხვა, თუ კონკრეტულ მონაკვეთში რა იგულისხმებოდა, 

შეეცადა პესონაჟის ნააზრევს ჩასწვდომოდა, მეტად მოახდინა კონცენტრირება მასზე 

და განაცხადა:  

J4 - რასაც ვსაუბრობდითო, ყურადღებას არ ვაქცევდითო ოცდაათი წლის წინ. 
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ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან გამოიყენა მონაწილე G2-მა, როდესაც 

სესიის დროს წაკითხულის შეჯამებისას თავისი გონებრივი სქემის დახმარებით 

გამოიტანა დასკვნა, რომ მია ძალიან ძვირფასი იყო მთავარი მოქმედი პირისთვის. 

მისი მიხედვით, ადამიანს დეტალურად ახსოვს მეორე ადამიანზე ყველაფერი 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის განსაკუთრებულია მისთვის. 

ინფორმაციის შეჯამება მონაწილეებს (A3, C3, D3, F3, G2, H2) საშუალებას  აძლევდა 

წაკითხული ამა თუ იმ სიდიდის მონაკვეთის გააზრების და შედარებით ვრცელი 

ინფორმაციის უფრო მოკლე ინფორმაციად ორგანიზების.  

A3 - We watched her granddaughter do vaultige: the girl stood on the back of the horse at a petit gallop around the 

ring... There were other children trying on their horses, but none was so accomplished as this granddaughter. ანუ, 

ძალიან კარგი მოჯირითე არისო მიას შვილიშვილი. 

დასკვნების გაკეთებასაც მიმართავდნენ მონაწილეები. სტუდენტები F3 და J4 მას 

ყველაზე ხშირად იყენებდნენ. მონაწილე F3-ის მიხედვით: 

F3 - Last week at the Polo club I saw a woman I knew. She would not have been allowed before: she is a black 

woman, from Martinique. But the club now lets many people in, and she was an actress in films for some years. 

ხო... აშკარად, ამ კლუბში შეხვდა ქალს, რომელსაც აღწერს და ცოტა არ იყოს,  ქალებს ეტრფის. (მისი 

დასკვნა მოცილებულია ტექსტს). 

გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედი პირი თვლის, რომ საკმარისზე მეტი 

იმუშავა, მონაწილე C3-მა  გამოიტანა შემდეგი დასკვნა:  

C3 - კაცი არის შუახანს გადაცილებული. 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან დაკავშირება: მონაწილეებმა F3-მა და G2-მა 

გამოიყენეს აღნიშნული სტრატეგია. მონაწილე G2-მა ტექსტის ორი სხვადასხვა 

ნაწილი ერთმანეთს დაუკავშირა: 

G2 - რადგან ეს ქალი, რომელზეც ამდენ ხანს საუბრობს და რადგან მეც მგონია, რომ მეგობრობის გარდა 

კიდევ სხვა გრძნობა ჰქონდა, თითქოს ხსნის იმ მიზეზებს, რატომ იყო ეს გოგონა მისი რჩეული, მისი 

ცოლი რატომ გახდა. 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა იყო ყველა მონაწილის მიერ ერთ-

ერთი ყველაზე მეტად გამოყენებული სტრატეგია. ხელახლა წაკითხული მონაკვეთის 

სიდიდე დამოკიდებული იყო იმ ბუნდოვანი ნაწილის სიდიდეზე, რომელიც 

გაურკვევლობას ბადებდა მონაწილეებში.  
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წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა გამოყენებულია მონაწილე G2-ის მიერ 

მოკლე მოთხრობის ხმამაღლა ფიქრის სესიის ბოლოს წაკითხულის შეჯამებისას. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: მონაწილეებს მიხვედრის 

სტრატეგიის გამოყენება ნაკლებად სჭირდებოდათ აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის 

სესიის დროს ბევრი უცხო სიტყვის ტექსტში არარსებობის გამო, თუმცა, რა თქმა 

უნდა, ეს სტრატეგია გამოყენებულია მათ მიერ. მონაწილეები შეეცადნენ სიტყვების 

swinging და accomplished მიხვედრას მონაკვეთებში: I remember her always laughing, 

swinging her legs და There were other children trying on their horses, but none was so 

accomplished as this granddaughter: 

F3 - არ ვიცოდი და... მაგრამ ფეხებს რა უნდა უყოს, არხევდა ფეხებს... გადაჯვარედინებული ჰქონდა... 

H2 - სხვა უფრო დიდი ბავშვებიც ცდილობდნენ ცხენზე დადგომას, მაგრამ… accomplished ზუსტად არ 

მახსოვს, მაგრამ, ალბათ, არავის გამოსდიოდა ისე, როგორც მას.  

გონებრივი თარგმანი: სტრატეგია გამოყენებულია F3-ისა და G2-ის გარდა ყველა 

მონაწილის მიერ. განსაკუთრებით ხშირად მას მონაწილე E2 იყენებდა.  

E2 - I would rather walk. სეირნობას ვამჯობინებ. So I walk to my lunch, I watch the horses, I walk back.  მე 

მივდივარ სასეირნოდ ლანჩზე, ვუყურებ ცხენებს და ვბრუნდები უკან. 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება გამოყენებულია მონაწილეების A3, D3, F3, G2-ის 

მიერ. მონაწილე D3-ის მიხედვით, 

D3 - არ ვიცი petit gallop, მაგრამ ჩემი აზრით, არც უნდა ვიცოდე. 

ლექსიკონის გამოყენება: ლექსიკონში სიტყვების მონახვის საჭიროება, როგორც ჩანს, 

ყველაზე ნაკლებად აღნიშნული ფიქრის სესიის დროს აღმოჩნდა, თუმცა 

მონაწილეთა მიერ ის მაინც გამოყენებულია. ერთადერთი მონაწილე, რომელმაც არ 

მიმართა მას, იყო C3 და იმ რამდენიმე უცხო სიტყვის არსებობას, რომელიც კითხვის 

პროცესში შეხვდა, მიხვედრის სტრატეგიით გაართვა თავი. 

უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძელების ხშირი გამოყენების საჭიროებაც 

ნაკლებად იდგა ტექსტის სიმარტივის გამო, თუმცა ის გამოყენებულია კვლევის 

მონაწილეების მიერ (გარდა სტუდენტი E2-ის). მონაწილე H2-ის მიხედვით: 

H2 -  gallop არ ვიცი... ამას გამოვტოვებ.   

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება: სტრატეგიის გამოყენება ნაკლები 

ინტენსივობით ხდებოდა სხვა ტექსტებთან შეფარდებით, თუმცა ის მაინც საჭირო 
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იყო და მის გამოყენებას თითქმის ყველა მონაწილე მიმართავდა. მონაკვეთის 

წაკითხვის შემდეგ Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you 

don’t know it until you have a lunch like this one, მონაწილეებმა სავარაუდო ჰიპოთეზის 

ფორმირებას მიმართეს და მწერლის აზრის მიხვედრას შეეცადნენ: 

F3 - ხო, რაა, ცხოვრება არის საკმაოდ გრძელიო და ჩემი აზრით, ყველაფერი უნდა მოასწრო. 

G2 - ანუ, არასდროს იცი, რა მოხდება. თითქოს, ეს არის ამ მონაკვეთის აზრი. 

C3-…ჩვენ ვხვდებით ფაქტს, რომ ცხოვრება ხანგრძლივია, მაგრამ ვერ ვხვდებით ამას და ვერ 

შევიგნებთ, თუკი ისეთი ლანჩი... ანუ, ძველ მეგობრებს არ შევხვდებით. ალბათ, ეს იგულისხმება, არ 

გვექნება ისეთი ლანჩი, როგორიც ამ კაცს ჰქონდა თავის ძველ მეგობართან და მის შვილიშვილთან. 

პირველ ორ შემთხვევაში, სავარაუდო ჰიპოთეზები გაკეთებულია ცხოვრებაზე 

მონაწილეების შეხედულების გავლენით, რომელიც გარკვეულად ცდება მწერლის 

ნაგულისხმევ იდეას, ხოლო მონაწილე C3-მა ეს სტრატეგია გამოიყენა ფაქტებისა და 

დეტალების მაქსიმალურად ერთმანეთთან დაკავშირებით და ეფექტურად მიხვდა 

ავტორის ქვეტექსტს. 

განსჯის გადავადება: აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებას რამდენიმე მონაწილე 

მიმართავდა (C3, E2, H2). მონაწილე E2-მა შემდეგი მონაკვეთის წაკითხვისას She would 

not have been allowed before… კომენტარი არ გააკეთა, მაგრამ როდესაც წაიკითხა 

მომდევნო ნაწილიც But the club now lets many people in... განაცხადა:  

E2 - აა, ახლა მივხვდი. მანამდე მას არ უშვებდნენ კლუბში. მაგრამ დღესდღეობით კლუბი ბევრ 

ადამიანს  აძლევს საშუალებას შიგ შევიდნენ...  

თვითკორექციას მონაწილეთა უმრავლესობა მიმართავდა. მონაწილეში D3 

ბუნდოვანება გამოიწვია დეტალმა, მთავარი მოქმედი პირი მუშაობდა თუ არა. 

რამდენიმეჯერ აზრის შეცვლის შემდეგ, საბოლოოდ მოახდინა თვითკორექცია და 

განაცხადა:  

D3 - ჩემი აზრით, ეს არ მუშაობს. ცოლი მუშაობს და ეს დაგულაობს. ეს რანაირი მუშაობაა. 

მონაწილე J4-მა თავდაპირველად მონაკვეთიდან My fingers, my technique, they 

were above the rest... ასეთი აზრი გამოიტანა: ჩემი თითებიც და ჩემი ტექნიკაც 

მუშაობდაო. მოგვიანებით „შეასწორა“ და აღნიშნულ მონაკვეთს ასეთი 

ფორმულირება მისცა:  
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J4 - მუშაობდა კი არა, ისვენებს.  (ამ შემთხვევაში, თვითკორექციას უკუეფექტი აქვს, 

რადგან პირველ შემთხვევაში შედარებით სწორი ინტერპრეტაცია იქნა გაკეთებული, 

ვიდრე აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენების შემდეგ).  

ინფორმაციის ვიზუალიზაციას მიმართავდნენ მონაწილეები A3, C3, G2. სტუდენტი G2 

ყველა მოქმედებას და სიტუაციას გონებაში წარმოისახავდა ხოლმე: 

G2 - წარმოდგენილი მაქვს სიტუაცია როგორ მიმდინარეობს. წარმოდგენილი მყავს ეს კაციც, ეს ქალიც 

და რაღაცა მოქმედებას ვანხორციელებ გონებაში ამის პარალელურად… 

სიძნელეების იდენტიფიცირება: მონაწილე A3 დაიბნა მაშინ, როდესაც ავტორი 

საუბრობს თავის მეგობარზე, ძმასავით საყვარელ რენარდზე, ხოლო მეგობრის და 

ძმის ერთად ხსენებამ გარკვეულად გაურთულა მას ეს მონაკვეთი: 

A3 - აა, ეს კაცი ძალიან კარგი იყო, თუ თავისი ძმა არის, ზუსტად ვერ გავიგე. 

გაგების შემოწმება: მონაწილე A3-მა ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას 

განაცხადა: „ვერ ვხვდები, რა ხდება...“ თუმცა საკუთარი თავისთვის დროის მიცემისა 

და ცოტაოდენი ფიქრის შემდეგ, მან აღიქვა ის მონაკვეთი, რომელიც 

თავდაპირველად ვერ გაიაზრა. გაგების შემოწმება მოახდინა მონაწილე G2-მაც, და 

ბუნდოვანი მონაკვეთის გააზრებას განმეორებითი წაკითხვით შეეცადა. 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლი: აღნიშნული სესიის 

დროს კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვა შეგვხვდა 

მონაწილეებთან (A3, D3, F3, G2). მონაწილე G2-ის მიხედვით:  

G2 - I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. შეიძლება მუშაობს ისეთ ადგილას, სადაც 

ცხენები არიან. 

G2 - Mia had three bambini, all with a German father. ისევ ამ ქალის ნახევარ და-ძმაზეა საუბარი, ისევ ამ 

ქალის დახასიათება მიდის. 

კონცენტრაციის დაკარგვა ჩანს მონაწილე D3-თან, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ ამ მონაწილესთან ასევე შევხვდით კონცენტრაციის შემდგომ კონტროლს, სადაც 

ჩანს მისი თვითკორექცია. თვითკორექციის შედეგად, რომელზეც ზემოთ გვქონდა 

საუბარი, მონაწილემ გამოიტანა დასკვნა, რომ მოქმედი პერსონაჟი არ მუშაობდა. 

მიმდინარე პროცესები 

ლექსიკის ცნობის პროცესი, გაცილებით შეუფერხებლად მიმდინარეობდა, 

რადგან ტექსტის ის ნაწილი, რომელიც მონაწილეებმა ხმამაღლა ფიქრის სესიის 
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დროს წაიკითხეს, ადვილი იყო. შესაბამისად, გაცილებით სწრაფად და უფრო 

ეფექტურად ხდებოდა მოკლე მეხსიერების ფუნქციონირების პროცესი. იგი 

გაცილებით ადვილად გადაამუშავებდა ლექსიკურ ერთეულებს აზრიან, სემანტიკურ 

წინადადებებად. სემანტიკურ წინადადებებად ფორმირების პროცესი გაცილებით 

ნელა და ხარვეზებით მიმდინარეობდა ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტების 

შემცველ წინადადებებში, რომელზედაც ქვემოთ გვექნება საუბარი. მონაწილე A3-ის 

შემთხვევაში ზოგიერთი მონაკვეთის გააზრება გაართულა რამდენიმე ნაცნობი 

სიტყვის მისთვის უცნობ კონტექსტში გამოყენებამ. საბოლოო ჯამში, ტექსტის 

გააზრება მეტ-ნაკლები წარმატებით ხორციელდებოდა მონაწილეების მიერ, თუმცა 

უფრო ეფექტურად, ვიდრე წინა სესიების დროს. ყველაზე ზუსტი გააზრება 

მოცემული აქვს მონაწილე С3-ს.  მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით ნაკლები 

მნიშვნელობის  ხარვეზები გამოჩნდა მონაწილეებთან H2, D3, J4, მათ მიერ ძირითადი 

მომენტები გააზრებულია და კითხვის პროცესიც წარმატებულია. ასევე, ძალიან 

კარგი გააზრება აქვს მოცემული მონაწილე E2-ს, რომელსაც უფრო ეფექტურად აქვს 

დაძლეული დისკურსის მარკერების შემცველი წინადადებები, ვიდრე  მონაწილეებს 

H2, D3, J4. საბოლოო შეჯამებაში ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტი დანახულია 

მონაწილეების A3-ის, G2-ის და F3-ის მიერ. მათი კითხვის მიმდინარეობისას 

გამოიკვეთა რამდენიმე მცირე და ერთი-ორი დიდი მნიშვნელობის ხარვეზი, 

რომელიც კონცენტაციის დაკარგვის მიზეზით წარმოიშვა. რომ ყოფილიყო 

კონცენტრაციისა და ყურადღების მეტი კონტროლი და თვითკორექცია, მათი 

კითხვის პროცესი იქნებოდა უფრო გააზრებული და ეფექტური. მიუხედავად იმისა, 

რომ მონაწილე A3-ს გამოყენებული აქვს თვითკორექცია, ეს ფაქტი მოწმობს, რომ მისი 

გამოყენება ცალკეულ შემთხვევებში არ არის საკმარისი. ძალიან წარმატებული 

გააზრებისთვის საჭიროა მონიტორინგის განხორციელება, ყურადღებისა და 

კონცენტრაციის მუდმივი კონტროლი და თვითკორექციის გამოყენება იმდენჯერ, 

რამდენჯერაც ტექსტის გააზრება მოითხოვს, მით უმეტეს, როდესაც გაურკვეველ, 

ბუნდოვან საკითხს გარკვეულად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია წაკითხულის 

საერთო გაგებაში.  
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მთლიანობაში, კითხვის პროცესი ძალიან ჩქარი იყო მონაწილე C3-ის 

შემთხვევაში. საკმაოდ ჩქარი D3-ის, ასევე F3-ის შემთვევაში, თუმცა ამ უკანასკნელს 

უფრო წარმატებული გააზრებისთვის უფრო მეტი დროც სჭირდებოდა. კითხვის 

პროცესი შედარებით ნელია დანარჩენ მონაწილეებთან. აღნიშნული განსაკუთრებით 

გამოჩნდა მონაწილე E2-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს, რომელიც განუწყვეტლივ 

იყენებდა გონებრივ თარგმანს. აღნიშნული სტრატეგია, როგორც ჩანს, ეხმარებოდა 

მონაწილეს კითხვის გააზრებაში, თუმცა მისი ასეთი სიხშირით გამოყენება 

მნიშვნელოვნად აფერხებდა კითხვის პროცესს. ამავე დროს, იმ მონაწილეთა კითხვის 

პროცესი, რომლებმაც უარი თქვეს მის გამოყენებაზე (G2 და F3), ნაკლებად 

გააზრებული და ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა. თუმცა, რომ მომხდარიყო 

წაკითხული ინფორმაციის გადამუშავება გონებაში თუნდაც სხვა ეფექტური 

სტრატეგიით და ტექსტის ინფორმაციაზე ყურადღების მეტი მობილიზაციით, 

გაცილებით ნაკლები ხარვეზები იქნებოდა მათ გააზრებაში.  

ტექსტის გააზრება  

ჩვენ ზემოთ აღვნიშნეთ ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტებით 

გამოწვეული გააზრების ხარვეზები. მონაწილეებში დაბნეულობა და გაურკვევლობა 

გამოიწვია წინადადებამ You have to be young to play the guitar, unless you are very great:  

A3 - შენ ხარ... პატარა იყავიო, რომ დაგეკრა გიტარაზეო, მაგრამ შენ კარგი იყავი მაინცო. 

H2 - ალბათ, მიუხედავად იმისა, ძალიან მაგარი ხარ... აქ, მიუხედავად ამისა. ალბათ, ასე 

გადავთარგმნიდი. 

J4 - უნდა უკრავდე გიტარას, სანამ ძალიან დიდებულად, კარგად შეგეძლება ამის შესრულება. 

D3 - ანუ, შენ თუ არა ხარ ძალიან მაგარი და დიდებულიო, ახალგაზრდობაში კარგად ვერ დაუკრავ 

გიტარასო. 

F3 - ახალგაზრდობაში კარგად უკრავდა. ანუ, შენ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ იმისთვის, რომ დაუკრა 

გიტარა და ასევე ძალიან... არანაკლებ დიდებულიო. 

 ასევე, გაურკვევლობა წარმოშვა მონაწილეებში შემდეგმა მონაკვეთმა My 

fingers, my technique, they were above the rest, but I was not gifted: 

H2 - rest დასვენება. ალბათ, დასვენება სჭირდებოდათ..., they were above the rest... ეს ვერა ვხვდები, 

წინადადებაში რა მნიშვნელობით არის rest. 
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J4 - ანუ, ჩემი თითებიც და ჩემი ტექნიკაც მუშაობდაო, მაგრამ... მუშაობდა კი არა, ისვენებს. უკვე ხანში 

შესულია ეს კაცი და უკვე არ შეუძლია გიტარაზე დაკვრა და ვერც მეხსიერება აქვს კარგად.   

C3 - თითები და ტექნიკა... ანუ ჰქონდა კარგი ხელი და ტექნიკა, მაგრამ დაჯილდოვებული არ იყო 

უნარით, რომ სმენა ჰქონოდა. 

გრამატიკული სტრუქტურების  არცოდნით გამოწვეული ხარვეზები: როგორც წინა 

სესიებიდანაც გამოჩნდა, ამ სესიამაც გამოავლინა, რომ ვნებითი გვარის არცოდნას 

გარკვეული ხარვეზები შეაქვს ტექსტის ცალკეული ნაწილის, და შეიძლება საერთო 

გააზრებაშიც, თუ შემდეგი ნაწილი არ უზრუნველყოფს ისეთი ინფორმაციის 

მოწვდას, რომელიც ამ ხარვეზს გამოასწორებს. მონაწილე F3-ის მიხედვით: 

F3 - Renard was gifted.  აა, ალბათ, რენარდმა დაასაჩუქრა.  

 

„უზარმაზარი რადიო“ - IV სესია  

მოკლე მოთხრობა არ იყო ადვილად გასაგები მონაწილეთათვის, თუმცა 

ზოგიერთმა მონაწილემ ძალიან წარმატებით გაართვა თავი. ზოგიერთმა შეძლო 

მთავარი იდეების სწორად დანახვა, ზოგსაც გაუჭირდა რამოდენიმე მონაკვეთის 

სწორი გააზრება. აღნიშნული სესიის მიმდინარეობისას გამოყენებულ სტრატეგიათა 

სრული ვერსია წარმოდგენილია დანართში #23.1, ხოლო მონაწილეთა მიერ ტექსტის 

გააზრება დანართში #23.2 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება აღნიშნულ 

სესიაზეც შეგვხვდა. მას მიმართავდნენ მონაწილეები D3, G2 და J4. მონაწილე D3-ის 

მიხედვით: 

D3 - ალბათ, რაღაც შეემთხვევა ამ რადიოს.   

ვარაუდების შემოწმება ხდებოდა მონაწილეების G2, D3, J4 მიერ. მას შემდეგ, რაც 

მონაწილე G2-მა ივარაუდა, რომ რადიოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძლება 

ჰქონოდა ოჯახისთვის, გადაამოწმა თავისი ვარაუდი: 

G2 - ...როგორც თავში ვთქვი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს მეთქი, აშკარად, ძალიან 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ქალისთვის მუსიკას, იმიტომ რომ ყველა საქმის შემდეგ ცდილობს 

ისიამოვნოს მუსიკით და რთავს რადიოს.   
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ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს 

საკმაოდ ხშირად იქნა გამოყენებული მონაწილეთა მიერ (A3, C3, D3, E2, F3, H2).  

მონაწილე C3-ის მიხედვით: 

C3 - Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair. აქვთ ძველი რადიო, 

რომელიც… რომელიც შეკეთებულია? შეიძლება ასე გავიგო? 

მონაწილეებში F3-ში და E2-ში კომპოზიტორის შუბერტის არცოდნამ 

გაურკვევლობა წარმოშვა მათში. სტუდენტი F3-ის მიხედვით: 

F3 - the Schubert was lost to them forever  …გაუჩინარდა მათთან ერთადო? სკუბერტი დიდად უწერია, 

რაღაცის კვარტეტი, მაგრამ რას შეიძლება ახლა ნიშნავდეს?  

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება გამოყენებულია მონაწილეების  A3-ის და 

C3-ის მიერ. მონაწილე C3-ს კითხვაზე: რადიო შეკეთებულია თუ არა? შემდეგი პასუხი 

ჰქონდა:  

C3 - ახალი არ არის, და რადგანაც  ეკონომიურად ცოტა უჭირთ ალბათ, ამ ოჯახს, რადიოც ახალი არ 

არის და რამდენჯერმე ცოტა შეკეთებულია. 

ტექტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: წინარე ცოდნამ ზოგიერთ მონაწილეს ხელი 

შეუწყო კარგად გაეგო ის მონაკვეთები, რომლებიც უდიდეს კომპოზიტორებთან იყო 

დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ აღნიშნეს ეს ფაქტი გარკვევით, 

შუბერტის გვარის სწორად წარმოთქმა მოწმობს ამის შესახებ.  

D3 - Mozart quintet that she knew and enjoyed. quintet  სონატა ხომ არ არის. მოცარტის სონატა. 

С3 - the Schubert was lost to them forever. ანუ, ერთ შუადღეს, როდესაც შუბერტს უსმენდნენ... 

ინფორმაციის შეჯამებას მიმართავდნენ მონაწილეები D3, E2, F3, J4. მონაწილე E2-მა 

ძალიან მოკლედ შეაჯამა წაკითხული მონაკვეთის აზრი: 

E2 - Westcott was a pleasant, rather plain girl with soft brown hair and a wide, fine forehead upon which nothing at 

all had been written, and in the cold weather she wore a coat of fitch skin dyed to resemble mink. ეს ირენ 

ვესტკოტი არის აღწერილი, რომლის გარეგნობაც ძალიან მომხიბვლელად არის დახატული.  

დასკვნების გაკეთება აქტიურად გამოყენებული სტრატეგია იყო (A3, C3, E2, F3, G2, J4). 

ყველაზე ხშირად მის გამოყენებას მიმართავდა J4, რომლებშიც ჩანდა მისი 

შეხედულებები და შეფასებები. საკუთარი შეხედულებების გავლენით დასკვნები 

გამოიტანეს მონაწილეებმა A3-მა და F3-მა, თუმცა ნაკლებად გაამახვილეს ყურადღება 

თვითონ ტექსტის დეტალებზე. მონაწილე F3-ის მიხედვით: 
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F3 - კონცერტებზე წასვლას ერჩია რადიოსთვის მოესმინა, იმიტომ, რომ სიმღერებიც არის ხოლმე 

რადიოში და ასევე ახალი ინფორმაციაც და ჯობდა, რომ იმისთვის ესმინა. (დასკვნა გამოტანილია 

იმ ზოგადი გარემოებიდან, რომ რადიოში არის როგორც მუსიკა, ასევე ინფორმაცია, 

თუმცა ტექსტი არაფერს გვეუბნება ინფორმაციის მოსმენის შესახებ. ასევე, არ არის 

შედარება გაკეთებული მწერლის მიერ კონცერტებზე სიარულსა და რადიოს 

სიყვარულს შორის). 

F3 - და იმიტომ, რომ ძალიან ისეთი ტონი ჰქონდა... ძაან მნიშვნელოვანი, რომ ირენე ვერ გამოიყენებდა 

და კაბინეტში ვერ დადგამდა და ფიქრობდა, რომ უნდა დაემალა დივანის უკან, ანუ დივანის უკან 

დაედგა, რომ ხმა უფრო კარგად გაეგო. (აღნიშნულ დასკვნაში არ არის კარგად დანახული 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები. აირენ ვესტკოტმა რადიოს დივნის უკან დამალვა 

გადაწყვიტა მისი გარეგნული სიუშნოვის გამო. ანუ უნდოდა, რომ თვალს 

მიეფარებინა). 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება. მონაწილე С3-მა ტექსტის ერთი 

ნაწილი, სადაც საუბარი იყო რადიოს ხმის სისუფთავეზე, დაუკავშირა ტექსტის სხვა 

ნაწილს, სადაც საუბარი იყო რადიოს სიუშნოვეზე. 

C3 - The new instrument had a much purer tone, she thought, than the old one. She decided that tone was most 

important and she could conceal the cabinet behind a sofa. იმდენად სასიამოვნო ხმა ჰქონდა ამ ახალ რადიოს, 

რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესახედაობით და გარეგნულად არ იყო კარგი, გადაწყვიტა, რომ დივნის 

უკან დაემალა.  

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვას ყველა მონაწილე იყენებდა. 

სტუდენტმა A3-მა ნათლად მიუთითა, რომ გამეორება მას ეხმარებოდა წაკითხულის 

გააზრებაში: 

A3 - ვერ გავიგე ვერაფერი. თავიდან უნდა წავიკითხო და ვიმეორებ ისევ, რომ გავიაზრო კარგად.  

წინა მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვას არ მიმართავდენ მონაწილენი, მხოლოდ 

G2-ის მიერ იყო იგი გამოყენებული: 

G2 - შემდეგი წინადადებები გავიგე, რომ არის აღწერა ოჯახის, ამიტომ კიდევ ერთხელ წავიკითხავ 

პირველ ნაწილს, რომ კავშირი ვიპოვო. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა G2-ის გარდა ყველა მონაწილემ 

გამოიყენა. მონაწილეების H2-ის, C3-ის და D3-ის მიერ სიტყვის კონტექსტში მიხვედრა 

ძალიან ხშირად იყო წარმატებული. ზოგჯერ მათი მიხვედრები ზუსტი, ზოგჯერაც 
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მიახლოებითი იყო, თუმცა კონტექსტში მათი ინტეგრირება კარგად ხდებოდა და 

მონაკვეთების არასწორ გააზრებას არ იწვევდა. მონაწილე H2-ის თქმით:   

H2 - …she studied them thoroughly … thoroughly არ ვიცი, ალბათ, ყურადღებით. 

H2 - She decided that tone was most important and she could conceal the cabinet behind a sofa. ის ფიქრობდა, 

რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ხმა, და conceal არ ვიცი, მაგრამ ალბათ, მოეთავსებინა ის ყუთი 

ავეჯის, დივნის უკან. 

შემდეგ მონაკვეთებში მონაწილე E2-ის მიერ განხორციელდა არასწორი 

მიხვედრა: 

E2 - …college alumni bulletins. Alumni არ ვიცი, მაგრამ რაკი კოლეჯთან არის დაკავშირებული, ნიშნების 

ფურცელს უნდა ნიშნავდეს. (რა თქმა უნდა, არ არის კონტექსტში კარგად 

ინტეგრირებული. კოლეჯთან შეიძლება უთვალავი სიტყვა იყოს დაკავშირებული). 

გონებრივი თარგმანი გამოყენებულია მონაწილეების მიერ E2, D3, J4, H2, C3. მონაწილე 

A3 ცდილობდა გონებრივ თარგმანს, თუმცა მის მიერ ხდებოდა ცალკეული 

სიტყვებისა და ფრაზების თარგმნა და არა მთელი წინადადებების. მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ მონაწილე G2-ის მიერ მხოლოდ ერთხელ მოხდა გონებრივი 

თარგმანის გამოყენება. მისი მთელი ხმამალა ფიქრის სესია ძირითადად მსჯელობა 

და სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება იყო. სტრატეგია ნაკლებად იყო 

გამოყენებული მონაწილე F3-ის მიერ. J4-ის მიერ გააზრებულ შემდეგ მონაკვეთში 

ჩანს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მასში ბევრი სიტყვაა უცნობი, გონებრივი თარგმანის 

გამოყენება ვერ ხერხდება ეფექტურად და გააზრების პროცესი ძალიან ნელი ხდება: 

J4 - Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that satisfactory average of income, 

endeavor, and respectability that is reached by the statistical reports in college alumni bulletins. ანუ, ჯიმი და 

ირენ ვესტკოტები ჩანან იმ ტიპის ხალხი, რომლებიც ჩანან საშუალო შემოსავლით კმაყოფილები, და 

პასუხისმგებლობა, რომელიც არის მიღწეული კოლეჯის სტატისტიკური მოხსენებით… (მონაწილემ 

გონებრივი თარგმანის საშუალებით ვერ მოახერხა აზრიანი წინადადების 

ფორმირება). 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებას მონაწილეები მიმართავდნენ უცხო სიტყვის 

შეხვედრისას, განსაზღვრავდნენ რა მისი ლექსიკონში მოძებნის საჭიროებას. 

სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილეების A3, F3, G2, D3, J4  მიერ. ზოგიერთი სიტყვა 

მონაკვეთის შინაარსის გაგების კუთხით, მონაწილეთა აზრით, მნიშვნელოვანი იყო. 
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ხანდახან უცხო სიტყვისთვის მნიშვნელობის მინიჭებას ლექსიკონში მოსანახად 

განაპირობებდა მისი რამდენიმეჯერ შეხვედრა: 

A3 - dial-ს ვნახავ... მეორედ შემხვდა, ალბათ, რაღაცა მნიშვნელოვანია.  

ლექსიკონი გამოყენებულია სტუდენტი C3-ის გარდა ყველა მონაწილის მიერ. 

მონაწილეთა ლექსიკონის გამოყენების სიხშირე განსხვავებულია. მას აქტიურად 

მიმართავდნენ სტუდენტები A3, F3, და E2, შედარებით ნაკლებად G2, D3, J4, H2.  

E2 - strike, struck, gumwood, intruder, confounded, flooded, malevolent, quintet, instant, snare, purer, conceal. 

(ასევე მონაწილემ სცადა მოეძებნა სიტყვა uncrated. პრეფიქსით ვერ მოძებნა მან 

აღნიშნული სიტყვა, თუმცა მონახვა მის გარეშე არ უცდია). 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას ყველა მონაწილე მიმართავდა. ამ 

სტრატეგიას მონაწილეები ხშირად იყენებდენ სიტყვის შედარებით ნაკლებ 

მნიშვნელოვნად შეფასების შემდგომ. მონაწილე C3-ის მიხედვით: 

C3 - The dials flooded wit malevolent green light… malevolent ეს სიტყვაც არ ვიცი... green light, რაღაცნაირი 

მწვანე შუქი გამოსცა ამ რადიომ.  

საკმაოდ ბევრი სიტყვა იყო უცნობი მონაწილე G2-სთვის და იგი ხშირად 

მიმართავდა მათ უგულებელყოფასა და მონაკვეთის ზოგადი შინაარსის გამოტანას:  

G2 - ანუ, სიტყვასიტყვით არ მესმის თვითონ წინადადებების მნიშვნელობა, მაგრამ ვცდილობ, რისი 

მნიშვნელობაც მესმის, ისინი რაღაცნაირად დავაკავშირო. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირების გამოყენება აღნიშნულ მოთხრობაში 

მონაწილეებს ძალიან ხშირად დასჭირდათ. იგი გამოყენებულია ყველა სტუდენტის 

მიერ. განსაკუთრებული ბუნდოვანება გამოიწვია მოთხრობის პირველმა 

წინადადებამ: Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that 

satisfactory average of income, endeavor, and respectability that is reached by the statistical 

reports in college alumni bulletins, რომელშიც საკმაოდ ბევრი უცხო სიტყვა აღმოჩნდა 

მონაწილეთათვის და მათ მიმართეს სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას: 

A3 - …ძალიან მაღალი შემოსავალი აქვსო, სავარაუდოდ, ამას ნიშნავს. სავარაუდოდ, რაღაც 

კოლეჯში…პატივისცემას მიაღწიეს ანუ კოლეჯიდან. 

ზოგჯერ სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირება ხორციელდებოდა ტექსტზე 

ნაკლები კონცენტრაციით:  
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G2 - She was struck at once with the physical ugliness of the large gumwood cabinet. შეიძლება, ეხლა ისევ იმ 

ძველ რადიოზეა ლაპარაკი, ისევ რაღაცა პრობლემაა ამ რადიოსთან დაკავშირებით. (ტექსტზე არ 

მოხდა ყურადღების გამახვილება, რადგან მოცემული მონაკვეთის მიხედვით, აირენი 

ელდანაცემია რადიოს გარეგნული მხრით. შესაბამისად, მას ასეთი რეაქცია ძველი 

რადიოს დანახვაზე, რომლის გარეგნულ იერსახესაც უკვე კარგად იცნობდა, 

თავისთავად არ ექნებოდა). 

განსჯის გადავადება გამოყენებულია რამდენიმე მონაწილის მიერ. როდესაც 

მოთხრობის მონაკვეთებმა გამოიწვია გაურკვევლობა სტუდენტებში, მათ იმედი 

დაიტოვეს, რომ ტექსტის შემდგომი ნაწილი ამ გაუგებრობის გარკვევაში 

დაეხმარებოდა:   

A3 - გავაგრძელებ და მივალ და გავიგებ მერე. 

თვითკორექცია გამოყენებულია მონაწილეთა მიერ (A3, F3, G2, J4). A3-ის მიხედვით: 

A3 - Jim would strike the side of the cabinet with his hand… აა. ხო… როცა ჭედავდა, არტყავდა ხელს და 

შველოდაო. თავიდან ვიფიქრე cabinet რომ იყო, თავის კაბინეტში შედიოდა, მაგრამ მერე გავარკვიე.  

თუმცა ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს იყო ისეთი მომენტებიც, როდესაც 

მონაწილეთა პირველი ვერსია უფრო ახლოს იყო მონაკვეთის სწორ გააზრებასთან, 

დაკორექტირების შემდეგ კი უფრო დაშორდა ტექსტს. მონაკვეთში the Schubert was 

lost to them forever, მონაწილემ ივარაუდა, რომ შუბერტი იყო სახელი, ხოლო მეორედ 

იფიქრა, რომ იყო რადიოს მოწყობილობა. მიუხედავად იმისა, რომ მოვლენათა 

შემდგომ განვითარებასთან აცდენა არ არის, ნაპოვია შედეგი, თუმცა არ ჩანს 

რეალური მიზეზი, რის გამოც საჭირო გახდა ახალი რადიოს ყიდვა. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია გამოყენებულია მხოლოდ მონაწილეების G2-ისა და C3-

ის მიერ.  C3-ის თქმით: 

C3 - ანუ, წარმოვიდგინე, რომ ეს ირენ ვესტქოტი არის სასიამოვნო შესახედაობის ქალი, მიუხედავად 

იმისა, რომ ცოტათი გაცრეცილი არის… მაინც სასიამოვნო შესახედაობა აქვს. 

სიძნელეების იდენტიფიცირებას მიმართეს მონაწილეებმა A3, D3, E2, F3, G2, H2.  ხშირ 

შემთხვევაში, სტუდენტები ახდენდნენ კონკრეტული მონაკვეთების სიძნელის 

შემჩნევასა და ამ სირთულის დაფიქსირებას. სტუდენტი G2-ის მიხედვით: 

G2 - ჯერ ისევ ვორჭოფობ, და ვერ ვხვდები ზუსტად, ანუ, კარგად ცხოვრობს ეს ოჯახი, თუ რაღაც 

მატერიალური სიდუხჭირე აქვს.   
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გაგების შემოწმება ყველა მონაწილესთან არ ჩანს. მის გამოყენებას მიმართეს 

მონაწილეებმა A3-მა, F3-მა და G2-მა. სტუდენტი G2-ის თქმით: 

G2 - უკვე განმიმტკიცა აზრი, რომ ახალი რადიოა და ცდილობს ეს ქალი შეისწავლოს მისი ფუნციები. 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლი:  ხმამაღლა ფიქრის 

სესიის დროს ხშირად ხდებოდა კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის 

დაკარგვა და შესაბამისად, აღნიშნული მონაკვეთების არასწორი გააზრება: 

G2 - … and when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. ანუ, ხშირად 

ფუჭდებოდა ეს რადიო და ჯიმი უბრალოდ თავის კაბინეტში შედიოდა.  

G2 -… ეს ქალი იმდენად იყო აღტაცებული ამ რადიოთი, რომ მათი [ბავშვების] სასერნოდ წაყვანის 

დროსაც კი ფიქრობდა, რომ მალე დაბრუნებულიყო, რადგან ჩაერთო ეს თავისი რადიო. (ტექსტის 

მიხედვით, აირენი სულაც არ არის აღფრთოვანებული ამ რადიოთი. პირიქით, არ 

მოსწონს ის და ავტორს გამოყენებული აქვს რადიოს მიმართ სხვადასხვა სიტყვები და 

ფრაზები მის დასახასიათებლად: aggressive intruder, physical ugliness of the large 

gumwood cabinet, malevolent green light…  She was confounded by the number of dials and 

switches on the instrument panel…, The violent forces that were snared in the ugly gumwood 

cabinet made her uneasy, რომელიც მანამდე იყო, მაგრამ მონაწილემ ვერ შეძლო მათი 

შემჩნევა).  

მიმდინარე პროცესები 

კითხვისა და გააზრების პროცესი ეფექტური და წარმატებული იყო მონაწილე 

H2-ის, ასევე J4-ის, D3-ის და განსაკუთრებით, C3-ის შემთხვევაში. კითხვისა და 

გააზრების პროცესი, მოკლე მეხსიერების მუშაობა სემანტიკური წინადადებების 

ფორმირებისთვის გაცილებით ნელა მიმდინარეობდა პირველი ორი მონაწილის 

სესიაზე და გაცილებით სწრაფად ხდებოდა გააზრება მონაწილეების D3-ის და C3-ის 

შემთხვევაში. განსაკუთრებით აქტიურად ხდებოდა გონებრივი თარგმანის 

გამოყენება მონაწილე H2-ის მიერ, ასევე მონაწილე J4-ს ხშირად ჰქონდა მცდელობა 

გონებრივი თარგმანით და ტექსტის დეტალური კითხვით გაეაზრებინა თითოეული 

მონაკვეთი. მართალია იგი საკმაოდ ხშირად მიმართავდა დასკვნების გამოტანასა და 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას, თუმცა ბევრი წვალების, დეტალური 

კითხვისა და დეტალური გააზრების მცდელობის შემდეგ. აღნიშნული გარემოებანი 

კითხვის ტემპზე უარყოფითად მოქმედებდა.  
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ხარვეზები იგრძნობოდა დანარჩენი მონაწილეების ხმამაღლა ფიქრის 

მიმდინარეობისას, თუმცა მათ მაინც მოახერხეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი 

მომენტის დანახვა. ძალიან დიდი ინტენსივობით იყენებდა მონაწილე E2 გონებრივ 

თარგმანს, თუმცა ცალკეული სიტყვების თარგმნის პარალელურად, ზოგჯერ 

ზოგიერთ წინადადებას გაუაზრებლად ტოვებდა. ასევე, გონებრივი თარგმანის 

გამოყენების ხშირი მცდელობა ჰქონდა მონაწილე A3-ს, თუმცა ხშირად ეს პროცესი 

გამართულად ვერ მიმდინარეობდა და ზოგიერთი წინადადება ფრაგმენტულად იქნა 

გააზრებული მისი ნაწილების უგულებელყოფის ხარჯზე. მათგან განსხვავებით, 

მონაწილე G2 ცდილობდა მსჯელობას საკუთარი მოლოდინებისა და გონებრივი 

სქემის საფუძველზე და ზოგი იდეა დანახულია, ზოგიც არა. საკუთარი კითხვის 

ეფექტურობის შეფასება მონაწილე E2-ს და G2-ს უფრო წარმატებულ გააზრებაში 

შეუწყობდა ხელს. 

ტექსტის გააზრება 

სხვა სესიების მსგავსად, სტუდენტების დაბნეულობა გამოიწვია ტექსტის 

სტრუქტურის მაორგანიზებელმა ელემენტებმა, თუმცა ზოგიერთმა მონაწილემ მაინც 

დაძლია ისინი. მონაკვეთები ა) Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, 

and beyond repair და ბ) she studied them thoroughly მონაწილეებმა ასე გაიაზრეს: 

C3 - რადიო ახალი არ არის და რამდენჯერმე ცოტა შეკეთებულია; 

J4 - beyond repair შესაკეთებელი იყო;  

J4 - კარგად შეისწავლაო ამ ინსტრუმენტის ღილაკები, მისი ჩართვის სისტემა. (კონტექსტში კარგად 

არის ინტეგრირებული). 

მონაწილე H2-ის მიერ სიტყვა thoroughly-ის მიხვედრა არ იყო ძალიან ზუსტი, 

მაგრამ კონტექსტში იყო ინტეგრირებული. (მონაწილემ თარგმნა ის შემდეგნაირად 

„ყურადღებით“). 

ხარვეზები გამოიკვეთა მონაწილეთა გააზრებაში იმის გამო, რომ ხანდახან არ 

იყო გამახვილებული ყურადღება რას/ვის ეკუთვნოდა ნაცვალსახელები და ასევე  

ნაკლები ყურადღება ექცეოდა მათი მხრიდან წინადადების ქვემდებარის 

განსაზღვრას: 
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D3 - It was not until later in the afternoon that she was able to return to the radio. ეს იყო იმის შემდეგ, რომ 

რადიო... return ხომ დაბრუნებაა, და ეს რადიო უკან დააბრუნესო? (მნიშვნელოვანია 

მკითხველებმა კარგად დაინახონ ვინ ასრულებს მოქმედებას, რომ ასეთი ხარვეზები 

თავიდან იქნეს აცილებული. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, აღნიშნული მონაკვეთის 

გაუგებრობამ არ იქონია გავლენა ტექსტის საერთო გააზრებაზე, რადგან მოთხრობაში 

ჩანს, რომ რადიო არ დაუბრუნებიათ და ისევ გრძელდება მისი მოსმენა). 

E2 - The violent forces that were snared in the ugly gumwood cabinet made her uneasy. ძალადობა აიძულებდა 

დაეგო ხაგანგი მის კაბინეტში. (მონაწილის მიხედვით, აირენი გვევლინება მოქმედების 

შემსრულებლად, თუმცა გარდა ქვემდებარის შემჩნევისა, ამ წინადადებაში 

შინაარსობრივი ხარვეზიც არის).  

კითხვის გააზრებისას ჩანს მწერლისა და ზოგიერთი მკითხველის გონებრივი 

სქემის სხვაობა. ზოგიერთ მონაწილეს არ ჰქონდა წინარე ცოდნა იმ მუსიკალური 

სახელების/პიროვნებებისა და ტერმინების, რომლებიც ნაწარმოებშია ნახსენები, 

რამაც გამოიწვია კონკრეტული მონაკვეთების ბუნდოვანება: 

J4 - the Schubert was lost to them forever. შუბერტი რა სახელია, ალბათ მათი ქუჩის სახელია. შუბერტი 

მათთვის დაკარგული იყო სამუდამოდ.  

E2 - the Schubert was lost to them forever. სკუბერტი დაიკარგაო სამუდამოდო. რა არის სკუბერტი, ვერ 

ვხვდები... schuberst არის რადიოს ფირმის სახელი, რადგანაც დიდი ასოთი წერია. (მონაწილის 

მიხედვით, ეს რადიო დაკარგეს მათ). 

წარმატებით გააზრებულთა რიცხვს ამ კონკრეტული მოკლე მოთხრობის 

კითხვისას მიეკუთვნება მონაწილე J4, რომელსაც დიდი სირთულეები არ შეხვედრია 

გააზრების დროს. ნაწარმოების გააზრება სტუდენტ D3-საც კარგად აქვს გაკეთებული 

იმ რამდენიმე უზუსტობის მიუხედავად, რომლებმაც საერთო ჯამში, დიდი გავლენა 

არ მოახდინეს შინაარსის აღქმის სისწორეზე. მონაწილე D3-ის შემთხვევაში, ზუსტი 

ცოდნა კომპოზიტორის და მუსიკალური ტერმინის არ ჩანდა, თუმცა კონტექსტი არ 

დამახინჯებულა, და იგი ცდილობდა მიხვედრით დაეძლია აღნიშნულის არცოდნა. 

Schubert quartet - კომპოზიტორის ნაცვლად, მონაწილემ ივარაუდა, რომ იყო ჯგუფი, 

ხოლო მეორე შემთხვევაში Mozart quintet - ივარაუდა, რომ quintet იყო სონატა. 

მიუხედავად იმისა, რომ A3-მა მოახერხა ტექსტის დამაკმაყოფილებელი გააზრება, 

მის ხმამაღლა ფიქრის სესიაში საკმაოდ ბევრი ხარვეზი და უზუსტობა გამოვლინდა. 
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მონაწილე G2-ის მიერ ტექსტის გააზრებაში ჩანს რამდენიმე ადგილას გაურკვევლობა, 

უზუსტობა და ორი საკმაოდ დიდი ხარვეზი. მოკლე მოთხრობის ზოგადი შინაარსი 

მონაწილე E2-ს საშულოდ აქვს გაგებული, ანუ მასში არის როგორც სწორად 

გააზრებული მომენტები, ასევე არასწორად გააზრებული, თუმცა ზოგადი გააზრება 

მაინც წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს.   

 მონაწილეთა ხმამაღლა ფიქრის სესიებმა გვიჩვენა, რომ სტუდენტები 

მაქსიმალურად ცდილობდნენ სტრატეგიათა გამოყენებას, თუმცა ერთიდაიგივე 

სტრატეგიის გამოყენება ხდებოდა მათ მიერ სხვადასხვა ეფექტურობით. 

წარმატებული მონაწილეები იყენებდნენ მათ უფრო ეფექტურად, ვიდრე 

წარუმატებელნი. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეთა ნაწილს პირველი სესიის 

შემდეგ შეცვლილი აქვს საკუთარი კითხვის მიდგომები, მათი „ახალი“ მიდგომებიც 

საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგსა და სხვა უფრო ეფექტური სტრატეგიებით 

ჩანაცვლებას. ასევე უმეტესი მონაწილენი საჭიროებენ სტრატეგიათა ეფექტურად 

გამოყენების სწავლებას.     

 

3.3.2. კვლევის შედეგები მონაწილეთა დღიურების მიხედვით 

ქვეთავში წარმოდგენილი იქნება მონაწილეთა დღიურების შედეგები ოთხივე 

მოთხრობის მიხედვით მათი წაკითხვის თანამიმდევრობით. მასალები 

შეგროვებული და გაანალიზებულია ჩვენს მიერ სტრატეგიათა გამოყენებისა და 

გააზრების წარმატება/წარუმატებლობის კუთხით.  

 

„შენიღბული ანგელოზი“ 

როგორც ჩანაწერებიდან ირკვევა, „შენიღბული ანგელოზი“, საერთო ჯამში, 

ძალიან რთული არ აღმოჩნდა მონაწილეებისთვის, თუმცა პირველმა ნაწილმა, 

რომელიც მათ ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს წაიკითხეს, გარკვეული ბუნდოვანება 

წარმოშვა და ზოგიერთ მათგანს გაუჭირდა რამდენიმე მონაკვეთის გააზრება. 

გამოყენებულ სტრატეგიათა სრული ვერსია წარმოდგენილია დანართში #20.3, ხოლო 

ტექსტის გააზრება დანართში #20.4 
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გამოყენებული სტრატეგიები 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა გამოყენებულია მონაწილეების E2 და G2-ის მიერ. 

G2-ს ტექსტის კითხვისას შეკითხვა გაუჩნდა, რომელზე პასუხის მიღებასაც შეეცადა: 

G2 - დიალოგიდან ვცდილობ გავარკვიო, რატომ არის წინააღმდეგი ცოლი ბავშვის მიღების, რა არის 

მთავარი მიზეზი? 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების 

დასახმარებლად: მონაწილე A3-ის ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ იგი ლექსიკონს იყენებდა 

მაშინ, როდესაც შინაარსის გაგებაში რაღაც უშლიდა ხელს. ჩანაწერებიდან ირკვევა, 

რომ მონაწილე F3-ს, განსხვავებით ხმამაღლა ფიქრის სესიისგან, ძალიან ხშირად აქვს 

გამოყენებული ლექსიკონი. მონაწილე G2-ს დასახელებული აქვს მხოლოდ 2 სიტყვა, 

რომელიც ლექსიკონში მოძებნა: (effort და assumed). მისი მიხედვით, სიტყვების 

gratitude და awoke მნიშვნელობის ცოდნით უფრო გაიგებდა წაკითხულს, თუმცა მას 

ეს სიტყვები არ მოუნახავს. მონაწილე H2-მა არ უარყო ტექსტში საკმაოდ ბევრი უცხო 

სიტყვის არსებობა, თუმცა ეს ფაქტორი არ იყო მისთვის შემაფერხებელი. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაციას მიმართავდნენ მონაწილეები A3 და J4. მონაწილე J4-ის 

მიხედვით: 

J4 - მიდგება სურათი, სადაც ისინი მიდიან, ჯოს ხელში აყვანილი ჰყავს მეგი და როგორი დიდი 

სიყვარულით და კეთილი გულით ეპყრობა მეგის.   

სიძნელეების იდენტიფიცირება გამოყენებულია მონაწილეების A3-ის და H2-ის მიერ. 

მათ მიუთითეს ზოგიერთი წინადადების ბუნდოვანებაზე.  

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება და მათი 

შემოწმება: მონაწილეები A3 და H2 უშვებდნენ ვარაუდებს. მოთხრობის იმ ნაწილში, 

სადაც ჯო ტომპსონმა თავის თანასოფლელ ქალს მიმართა, რომ საცოდაობა იქნებოდა 

მეგის იქ დატოვება, მონაწილე H2-მა დაწერა:  

H2 - ტომპსონის ეს სიტყვები მაფიქრებინებს, რომ ის იკისრებს ავადმყოფ გოგონაზე მზრუნველობას.  

მოგვიანებით, მან მოახდინა მის მიერ დაშვებული ვარაუდების შემოწმება:  

H2 - ჩემი ვარაუდი გამართლდა, მისტერ ტომპსონმა მეგი სახლში წაიყვანა. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა ჩანს მონაწილეების A3, D3, E2, 

F3, G2, H2-ის ჩანაწერებში. მონაწილე E2-ის მიხედვით: 
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E2 - "When will you see the Guardians?" was asked, with irrepressible impatience. ამ წინადადებაში არ ვიცოდი 

სიტყვა irrepressible, მაგრამ კონტექსტმა და იმ არსებითმა სახელმა, რომელსაც ის ერთვის, მიმახვედრა, 

რომ მოუსვენარს, ან შეუკავებელს უნდა ნიშნავდეს.  

შეჯამება: მონაწილე A3-მა შეაჯამა ბოლო აბზაცი: 

A3 - ბოლო აბზაცში საუბარია იმაზე, თუ როგორი იყო უშვილო ქალი, და თუ როგორ შეცვალა ის 

ბავშვებზე ზრუნვამ. 

დასკვნის გაკეთება: იმ ეპიზოდში, რომელშიც ჯო ტომპსონი ცდილობს ცოლის 

დარწმუნებას და ბიბლიიდან მოუყვანს ნაწყვეტს, მონაწილე J4-მა გამოიტანა დასკვნა, 

რომ ჯო მორწმუნე კაცია და ბიბლიას კითხულობს. 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას იყენებდნენ მონაწილეები C3, D3 და G2 

სტუდენტი C3-ის ჩანაწერიდან ვკითხულობთ:  

C3 - ყველა სიტყვა არ იყო ნაცნობი, მაგრამ ლექსიკონში არცერთი არ მომიძებნია, რადგან ჩემი აზრით, 

ისინი ხელს არ მიშლიან შინაარსის უკეთ გაგებაში. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას მიმართეს მონაწილეებმა D3, G2, H2. მონაწილე 

G2-ის მიხედვით: 

G2 - მომდევნო აბზაცში არის უამრავი, ჩემთვის უცხო სიტყვა, მაგრამ ჩემი ვარაუდით ვხვდები, რა 

შეიძლება იყოს ამ აბზაცის აზრი და შინაარსი. 

გაგების შემოწმებას მიმართა მონაწილე G2-მა, როდესაც შეეცადა მიმხვდარიყო 

წინადადების აზრს, და მოგვიანებით შეეცადა ეპოვა ინფორმაცია, რომელიც ან 

გაამყარებდა, ან უკუაგდებდა მის სავარაუდო ჰიპოთეზას. ქვემოთ მოყვანილი 

მაგალითი მოწმობს, რომ გააზრების პროცესში მან თვითკორექცია გამოიყენა.  

თვით კორექცია:  მონაწილე G2-მა წაკითხული ერთ-ერთი მონაკვეთიდან გამოიტანა 

დასკვნა, რომ მისის ტომპსონი მზად იყო ბავშვის მისაღებად, თუმცა შემდეგ 

შეასწორა  ინფორმაცია და მიხვდა, რომ ქალი უკმაყოფილი იყო მისი მოყვანით. 

გონებრივი თარგმანის გამოყენება ჩანს მონაწილე D3-ის ჩანაწერში: 

D3 - ...რომ ვკითხულობდი, თან გონებაში ქართულად ვიაზრებდი, რას გადმოგვცემდნენ. 

განსჯის გადავადება: როდესაც მონაწილე G2-მა ვერ გაიგო ერთ მონაკვეთში უცხო 

სიტყვები, გააგრძელა კითხვა, თუმცა შემდეგ მიხვდა მათ მნიშვნელობას: 

G2 - Rebuked, disciple, blessed. ეს სიტყვები არ ვიცი, მაგრამ მომდევნო წინადადებები მახვედრებს მათ 

შესაძლო მნიშვნელობას. 
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ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: სტრატეგია გამოყენებულია 

მონაწილეების C3-ის, E2-ის და H2-ის მიერ. მონაწილე H2-ის მიხედვით: 

H2 - ჩემი აზრით, ავტორს უნდა დაგვანახოს, რომ ადამიანს აბედნიერებს ის ფაქტი, რომ ვიღაცას 

სჭირდება, მასზეა დამოკიდებული. 

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე ყურადღების გამახვილება: მონაწილე 

E2-ის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ის ყურადღებას ამახვილებდა იმ მონაკვეთებზე, 

რომლებშიც ავტორის დამოკიდებულება ჩანდა ამა თუ იმ საკითხისა თუ პერსონაჟის 

მიმართ:  

E2 - „Yes, sir. What a sweet patience was in her tone! ამ ფრაზაში თავად ავტორის დამოკიდებულება ჩანს 

მეგისადმი. მსგავსია შემდეგი ფრაზაც: “yes, sir--so good!" What a satisfaction, mingled with gratitude, was in 

her voice!“ 

ტექსტის გააზრება  

როგორც ჩანს, მონაწილე E2-ს ბევრი აქვს ნამუშევარი ტექსტის გააზრებაზე, 

თუმცა მისი ჩანაწერები გვაძლევს ინფორმაციას მხოლოდ კონტექსტში მის მიერ 

მიხვედრილ სიტყვებზე. მონაწილე ყურადღებას არ გვიმახვილებს  იმ უცხო 

სიტყვებზე, რომლებიც ან უგულებელყო, ან ლექსიკონში მოძებნა.  

მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ მონაწილე F3-ს ტექსტთან მუშაობის 

მიდგომის ძიება აქვს დაწყებული. მაგალითად, თუ ხმამაღლა ფიქრის პირველი 

სესიის დროს იგი ლექსიკონს ძალიან იშვიათად მიმართავდა, აქ უკვე აქტიურად 

იყენებდა და სიტყვების კონტექსტში მიხვედრასაც ცდილობდა, თუმცა იმდენი  

სიტყვა აქვს მოძებნილი ლექსიკონში, რომ  მხატვრული ლიტერატურის კითხვის 

დროს ამდენი სიტყვის მოძებნა უკვე აფერხებს კითხვის ტემპს. საჭიროა სხვადასხვა 

სტრატეგიათა კომბინაციაში გამოყენება კითხვის ტემპის დასაჩქარებლად. თუმცა, 

უნდა ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი მომენტები დანახული და გააზრებულია მის 

მიერ. მხოლოდ უმნიშვნელო ხარვეზია, რამაც ხელი არ შეუშალა ტექსტის გააზრებას.  

კარგად არის გააზრებული ტექსტი მონაწილეების G2-ის, H2-ის, J4-ის მიერ. 

მნიშვნელოვანი ხარვეზები არ დაფიქსირებულა. მონაწილეებს G2-ს და J4-ს კარგად 

აქვთ დანახული მწერლის მესიჯიც. ერთადერთი არასწორი ინტერპრეტაცია 

მონაწილე G2-ს გაკეთებული აქვს მაშინ, როდესაც ავადმყოფი ბავშვით ხელში 

მისულს მეუღლე ხვდება სახლში, თუმცა ისიც შემდეგ შესწორებული აქვს. მონაწილე 
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H2-ს გამოყენებული აქვს ბევრი სტრატეგია. იგი მიმართავდა უგულებელყოფასა და 

კითხვის გაგრძელებას, მიხვედრას, ხოლო სადაც მიხვედრას ვერ ახერხებდა იყენებდა 

ლექსიკონს, უშვებდა ვარაუდებსა და ახდენდა მათ შემოწმებას კითხვის პროცესში, 

გამოჰქონდა დასკვნაც. ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ მონაწილე J4 პერიოდულად 

იყენებდა ლექსიკონს, თუმცა ძალიან ხშირად არა. მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა არის 

მოხვედრილი მის ჩანაწერში, რომლებიც მან ლექსიკონში მონახა.  

 

„მოგვების ძღვენი“  

სახლში წასაკითხი ნაწილი ისეთი რთული არ აღმოჩნდა მონაწილეთათვის, 

როგორც ხმამაღლა ფიქრის სესიაზე წაკითხული ნაწილი. უმეტესობამ ტექსტი 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გარეშე გაიაზრა. გამოყენებულ სტრატეგიათა სრული 

ვერსია წარმოდგენილია დანართში #21.3, ხოლო ტექსტის გააზრება დანართში #21.4  

გამოყენებული სტრატეგიები 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება  და მათი 

შემოწმება: მონაწილეები უშვებდნენ ვარაუდებსა და მიმართავდნენ მათ შემოწმებას. 

მონაწილე J4-ის მიხედვით:  

J4 - დელა შეჩერდა ერთ ადგილას, სადაც ეწერა რომ თმას შეისყიდიან. ვფიქრობ, რომ დელამ თავისი 

ულამაზესი თმა უნდა გაყიდოს, რათა ქმარს უყიდოს საჩუქარი. მართლაც, დელა გაყიდის თმას სულ 

რაღაც ოც დოლარად და გაიქცევა მაღაზიებში ქმრისთვის საჩუქრის შესარჩევად.  

ინფორმაციის შეჯამება ყველა მონაწილის, განსაკუთრებით ხშირად კი C3-ის მიერაა 

გამოყენებული. მისი ჩანაწერები წარმოადგენს მოთხრობის ძირითადი მომენტების 

შეჯამებას, რომელიც მონაწილეს პუნქტების სახით აქვს ჩამოწერილი. ასეთი 

შეჯამების მაგალითია მისი ჩანაწერი: 

C3 - დელამ ჯიმის დარწმუნება სცადა მისი საქციელის სისწორეში და ანუგეშა, რომ თმა სწრაფად 

გაეზრდებოდა. 

დასკვნების გაკეთება გამოყენებულია A3, C3, J4-ის მიერ. მონაწილე A3-მა 

გაითვალისწინა-რა რომ ჯიმს ახალი პალტო და ხელთათმანები სჭირდებოდა, 

გამოიტანა დასკვნა, რომ იგი ღარიბი იყო. 
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ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრას მიმართავდნენ მონაწილეები 

A3, E2, F3, H2. მონაწილე E2-ის მნიშვნელობის მიხვედრები საკმაოდ წარმატებულად 

შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან ისინი ინტეგრირებულია კონტექსტში: 

E2 - She was ransacking the stores for Jim’s present. ამ წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა ransacking, მაგრამ 

კონტექსტიდან მივხვდი, რომ ის შემოვლას უნდა ნიშნავდეს. როდესაც დელა საათის ძეწკვს აღწერს, 

ის ასეთ ტერმინს იყენებს –“not by meretricious ornamentation”. მართალია, მისი მნიშვნელობა ზუსტად არ 

ვიცი, მაგრამ ალბათ, ზედმეტ მორთულობას გულისხმობს.  

ლექსიკონის გამოყენებაზე მონაწილეებმა A3, C3, D3, E2, F3, H2 მიუთითეს. 

მონაწილეების C3-ისა და D3 მიერ ლექსიკონი ნაკლებადაა გამოყენებული. პირველს 

მხოლოდ სამი სიტყვა აქვს მოძებნილი: mammoth, burden, manger, მეორეს  ორი: fob და 

Magi.  

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია: მონაწილე C3-ისა და J4-ის ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ 

მათ გამოყენებული აქვთ ვიზუალიზაცია: მონაწილე J4-ის მიხედვით: 

J4  - თვალწინ მესახება საწყალი ახალგაზრდას სახე, თუ როგორ დადარდიანებულია. 

უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძელების გამოყენებაზე მიუთითეს 

მონაწილეებმა D3, G2, H2. მონაწილე D3-ის მიხედვით, როდესაც შინაარსს იგებდა, ის 

ახდენდა გაუგებარი სიტყვების უგულებელყოფას. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას მიმართავდნენ მონაწილეები A3, G2, H2. 

მონაწილე H2 ცდილობდა ნაცნობი სიტყვების საშუალებით მოთხრობის გარკვეული 

ნაწილების გააზრებასა და ზოგადი შინაარსის გაგებას.  

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება: მონაწილე D3-ის ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ მან    

საჭიროდ არ ჩათვალა ზოგიერთი სიტყვის ლექსიკონში მოძებნა მათი შეფარდებითი 

ნაკლები მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თუმცა ერთგან ვხვდებით ასეთ ჩანაწერს:  

D3 - აქ უკვე ვნახე საჩუქრის აღმწერი სიტყვები, რადგან მნიშვნელოვანია, თუ რა უყიდა დელამ. ვნახე 

სიტყვა fob - საათის ჯიბე. 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა: აღნიშნული სტრატეგიის 

გამოყენებაზე მხოლოდ მონაწილე D3-ს აქვს კომენტარი გაკეთებული: 

D3 - ბოლო აბზაცი ერთი წაკითხვით ვერ გავიგე და მივუბრუნდი თავიდან. 
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განსჯის გადავადება გამოიყენა მონაწილე G2-მა, როდესაც მისთვის გაუგებარი  

მონაკვეთის შეხვედრისას შეეცადა შემდგომი ნაწილით აეხსნა წინა ნაწილის 

ბუნდოვანება და მიხვდა, რომ საუბარი იყო დელას მცდელობაზე გაეყიდა თმა. 

სირთულის იდენტიფიცირება: მონაწილეებმა A3, H2, F3 მიუთითეს ზოგიერთი 

მონაკვეთის ბუნდოვანებასა და სირთულეზე. სტუდენტი G2-ის მიხედვით კი: 

G2 - უცხო სიტყვების გამო, მთლიანი აბზაცის სწორი გაგება მიჭირს. 

თვითკორექცია: მონაწილე H2-მა თავდაპირველად იფიქრა, რომ სიტყვა magi 

გამოყენებული იყო მაგიის მნიშვნელობით, შემდეგ ნაწილში კი ის  ახსენებს მოგვებს. 

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: მონაწილეებმა E2-მა და D3-მა 

დასასრულს მიუთითეს იმაზე, თუ რისი სწავლა შეიძლებოდა ტექსტიდან. E2-ის 

აზრით: 

E2 - ნაწარმოებიდან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. მაგალითად იმას, თუ რა შეუძლია ნამდვილ სიყვარულს. 

ასევე ვიგებთ, რომ მთავარია სურვილი და არა ფული და კიდევ იმას, რომ გაცემას უფრო დიდი 

ბედნიერება მოაქვს, ვიდრე მიღებას. 

ტექსტის გააზრება 

მოთხრობა წარმატებით არის გააზრებული მონაწილეების C3-ის, E2-ის,  H2-ის, 

J4-ისა და A3-ის მიერ. მონაწილე C3-ის დღიურში ყველა ეპიზოდი მოხვედრილია. 

ასევე სრულყოფილად არის გაგებული ავტორის პოზიციაც. ყველა მნიშვნელოვანი 

დეტალი გააზრებულია მონაწილე E2-ის მიერ, აღქმულია შინაარსიც და ავტორის 

პოზიციაც. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეებმა H2-მა და A3-მა აღნიშნეს 

ზოგიერთი წინადადებისა თუ მონაკვეთის ბუნდოვანება და სირთულე, უნდა იქვას, 

რომ მათ შინაარსიც და მწერლის სათქმელიც ძალიან კარგად აქვთ დანახული. ხოლო, 

მონაწილე J4-ისთვს შინაარსის დონეზე ყველაფერი გასაგებია, არ ჩანს მხოლოდ 

ავტორის პოზიციის მისეული გააზრება. მონაწილე D3-ის მიერ შინაარსის საკმაოდ 

კარგი გააზრებაა მოცემული. შინაარსობრივი ხარვეზი ფიქსირდება მხოლოდ ერთ 

მომენტში: როდესაც დელა აუხსნის თმის შეჭრის მიზეზს, მოთხრობის მიხედვით, 

ჯიმი ეუბნება, რომ ვერანაირი თმის ვარცხნილობა ვერ შეამცირებს მის სიყვარულს 

დელას მიმართ, ხოლო მონაწილის მიხედვით, ჯიმი გაბრაზდა. შინაარსობრივი 
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ხარვეზის გარდა, მონაწილეს არასწორად აქვს გაგებული ავტორის სათქმელი და 

ასევე არასწორად არის აღქმული სათაურიც.  D3-ის მიხედვით,  

D3 - სათაური გადავთარგმნე ასე: გრძნეულთა საჩუქარი, ანუ, ეს გრძნეული ანუ ეშმაკისეული. კარგად 

ვერ გავიგე სათაური. 

შინაარსის გააზრების ხარვეზები იგრძნობა მონაწილე F3-ის ჩანაწერებიდან. 

მონაწილის მიხედვით, დელა ჯიმისთვის ყიდულობს საათს, ხოლო მოთხრობის 

მიხედვით, დელა ყიდულობს ჯაჭვს საათისთვის. მეორე ხარვეზი დაკავშირებულია 

ჯიმის რეაქციასთან დელას მოკლე თმის დანახვის შემდეგ. შინაარსი მთლიანობაში 

გაგებული აქვს მონაწილე G2-ს ქართული ვერსიის მანამდე წაკითხვის გამო, თუმცა, 

როგორც ჩანს, ეს ფაქტორი ცალკეულ შემთხვევებში ეხმარებოდა მას, ძირითადად კი 

ხელს უშლიდა, რადგან ის არ აქცევდა დეტალებს შესაფერის ყურადღებას:  

G2 - საბოლოოდ ის აღმოაჩენს ისეთ საჩუქარს, რაც სწორედ ჯიმისთვისაა შექმნილი. ეს არის 

პლატინის ძეწკვი (ეს მახსოვს ქართულად წაკითხულიდან და მივხვდი, თორემ სიტყვა fob არ ვიცოდი, 

არც chain).  

მონაწილის თქმით, მან ვერ გაიგო ბოლო აბზაცი შესაფერისად უცხო 

სიტყვების არსებობის გამო, ამიტომ ლექსიკონის დახმარება ასეთი სირთულის 

ტექსტში მნიშვნელოვანია (ამ მონაწილეს, როგორც ინტერვიუს დროს იქნა მის მიერ 

დაფიქსირებული, „მოგვების ძღვენის“ კითხვის დროს არ ჰქონდა ლექსიკონი). 

 

„აქვა ბულვარი“ 

მიუხედავად იმისა, რომ ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს კითხვისა და 

გააზრების პროცესები სწრაფად და წარმატებით მიმდინარეობდა, მონაწილეთათვის 

სახლში წაკითხული ნაწილი საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, რადგან ზოგიერთმა 

მონაკვეთმა მათი დაბნეულობა გამოიწვია. გამოყენებულ სტრატეგიათა სრული 

ვერსია წარმოდგენილია დანართში #22.3, ხოლო ტექსტის გააზრება დანართში #22.4 

გამოყენებული სტრატეგიები 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება და მათი 

შემოწმება: მონაწილე C3-მა ივარაუდა, რომ ელზას და რენარდის ქორწინება კრახით 

დასრულდებოდა და მოგვიანებით გადაამოწმა თავისი ვარაუდი. მონაწილე G2-მა 
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ვარაუდი ისე გააკეთა, რომლის დაშვების საშუალებასაც მოთხრობაში მოცემული 

ინფორმაცია არ გვაძლევს. მაგალითად, მონაწილის მიხედვით, 

G2 -  ჩემი ვარაუდით მგონია, რომ ეს კაცი მას [მიას] ადანაშაულებს მეგობრის სიკვდილში. 

შეკითხვების დასმასა და მათზე პასუხების მოძიებას მიმართავდნენ მონაწილეები E2  

და H2. მონაწილე E2-ს კითხვა გაუჩნდა, რატომ არ შეუერთდა მთავარი მოქმედი პირი 

სანაპიროზე წასულ ხალხს, და მოგვიანებით იპოვა პასუხი, რომლის თანახმადაც, ის 

მცოცავი ქვიშის გამო არ წავიდა. 

ინფორმაციის შეჯამებას მიმართეს მონაწილეებმა C3, D3, G2. მონაწილე C3-ს 

შეჯამებული აქვს საკმაოდ დიდი მონაკვეთი: 

C3 - ავტორი საუბრობს რენარდის ცხოვრების შესახებ მას შემდეგ, რაც მია გაიცნო და იმ სოციალურ 

ფონზე, რის გამოც მოუწიათ საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა. 

დასკვნების გაკეთება გამოყენებული აქვს მონაწილეებს A3, C3, G2, H2, J4. სტუდენტები 

H2 და J4 დასკვნებს საკუთარი შეხედულებისამებრ აკეთებდნენ. J4-ის მიხედვით: 

J4 - ...ავტორი გვეუბნება, რომ ელზას შურს რენარდის შესაძლებლობების, წარმატების და მეგობრების 

და სმას იწყებს. ვფიქრობ, რომ ჰყვარებოდა, ასე არ მოექცეოდა ელზა რენარდს. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრას  მიმართავდნენ მონაწილენი 

(A3, D3, H2, J4).  მონაწილე A3-ის მიხედვით: 

A3 - სიტყვა impose ვერ გავიგე, მაგრამ ვივარაუდე, რომ ნიშნავს თავის არიდებას... divorced არ ვიცოდი, 

მაგრამ კონტექსტიდან მივხვდი, რომ განქორწინებას ნიშნავს... bottom ვივარაუდე, რომ ფსკერია... 

ლექსიკონის გამოყენება: მონაწილეთა ნაწილს მითითებული აქვს ლექსიკონის 

გამოყენება (A3, E2, F3, H2). E2-ის მიხედვით: 

E2 - And then sometimes I think I can outlive them all. ამ წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა outlive და 

ვინაიდან მის გარეშე აზრი ვერ  გავიგე, ის ლექსიკონში მოვძებნე. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია: სტრატეგია გამოყენებულია A3-ის მიერ:    

A3 - ამ წუთას თვალწინ წარმომიდგა სასოწარკვეთილი მამაკაცი, რომელმაც არ იცის, რა გააკეთოს… 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება ჩანს მონაწილე A3-ისა და D3-ის 

დღიურებიდან. სტუდენტი A3-ის ჩანაწერში ვკითხულობთ: 

A3 - The dog has grown stiff in my arms. ვივარაუდე, რომ ძაღლი მოკვდა. 

სიძნელეების იდენტიფიცირება ჩანს მონაწილეების დღიურებიდან (A3, E2, F3, H2). 

მონაწილე A3-ს ერთულა ის მონაკვეთი, როდესაც მოქმედი პირის ფიქრები 
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ძაღლიდან უცებ ცხენზე გადადის, ასევე ბოლო აბზაციც. მონაწილე H2-ს გაუჭირდა 

მწერლის სათქმელის დანახვა ტექსტში. სირთულის იდენტიფიცირება ჩანს მონაწილე 

F3-ის ჩანაწერებში, თუმცა მნიშვნელოვანი ქმედებები არ იყო განხორციელებული მის 

მიერ აღნიშნული სირთულის დასაძლევად. სტრატეგია არ აქვს გამოყენებული 

მონაწილე D3-ს, რამაც ხელი შეუშალა ტექსტის უფრო დაკვირვებით წაკითხვასა და 

სტრატეგიათა ცვლილებას.  

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: მონაწილე H2 იყენებდა თავის ცოდნას. 

მაგალითად, მას შეხვდა ფრანგულად დაწერილი სიტყვა, რომელზეც განაცხადა: 

H2 - ტექსტში გამოყენებულია სიტყვა rue, რომელიც ფრანგულად ქუჩას ნიშნავს.  

გაგების შემოწმება: ერთ-ერთი მომენტის მიმოხილვისას, მონაწილე E2-მა დაწერა:  

E2 - ეს მაგალითი ოდნავ დამაბნეველია, რადგან მთხრობელი ჯერ ძაღლზე საუბრობს და უცბად, 

ცხენზე გვიყვება. მაგრამ შემდეგ ვხვდებით, რომ ის ცხენის საქციელს ძაღლისას ადარებს და ეშინია, 

ისიც ასეთი ურჩი არ აღმოჩნდეს. 

თვითკორექციის გამოყენება აღნიშნული აქვს მონაწილე A3-ს თავის დღიურში.  

ხმამაღლა ფიქრის სესიიდან ჩანდა, რომ იგი ვერ იგებდა რენარდი მთავარი მოქმედი 

პირის ძმა იყო თუ მეგობარი. ხოლო დღიურში ჩანს, რომ შესწორებულია ეს ხარვეზი: 

A3 - აქ ჩანს, რომ მიას ქმარი იყო მისი მეგობარი, მას რენარდი ერქვა... 

კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვა ჩანს მონაწილეების G2, D3, 

F3-ის ჩანაწერებიდან. ის ინფორმაცია, რომელიც ზედაპირზევე იყო და რომლის 

დანახვაც სირთულეს არ უკავშირდებოდა, მათ ხარვეზებით აქვთ გააზრებული. 

მონაწილე D3-ის მიხედვით: 

D3 - განიხილავენ რენარდის სიკვილს, თუ როგორ მოკვდა იგი (ავტორი გარკვევით წერს, რომ 

ამ საკითხზე მას და მიას არ უსაუბრიათ); 

აღნიშნული მონაწილის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ კონცენტრაციის 

დაკარგვის შემდეგ არ მომხდარა შემდგომი მონიტორინგი და ყურადღების შემდგომი 

კონცენტრაცია. მონაწილე G2-ის მიხედვით: 

G2 - იგი [რენარდი] შვილიან ქალზე ქორწინდება ძალიან მალე, რომელთანაც ურთიერთობას ძალიან 

მალე ასრულებს, იწყებს ლოთობას და ცხოვრების გზას სცდება. (მოთხრობის მიხედვით კი: 

...then Elza became jealous of Renard’s ability, of his success and his friends, and she started to 
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drink. აღნიშნულ მონაკვეთში ყურადღება არ არის გამახვილებული წინადადების 

ქვემდებარეზე. მონაწილეს არეული აქვს ის მომენტი, ვინ იწყებს ლოთობას). 

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: სტრატეგია კარგად ჩანს მონაწილე 

E2-ის დღიურიდან:  

E2 - ამ ნაწარმოებიდან უამრავი რამის სწავლა შეგვიძლია. მაგალითად იმის, თუ რამდენად ცუდი 

შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ჩვენს დაუფიქრებელ გადაწყვეტილებასა და საქციელს... ეს ნაწარმოები იმის 

გაცნობიერებაშიც გვეხმარება, რომ დღესვე ვიყოთ ბედნიერები და გავუფრთხილდეთ ყოველივე იმას, 

რაც გვაქვს. 

ტექსტის გააზრება  

მოთხრობის გაზრება კარგად არის გაკეთებული მონაწილე C3-ის, ასევე E2-ისა 

და A3-ის მიერ.  მონაწილე E2-ს შინაარსობრივად ყველაფერი კარგად აქვს დანახული, 

თუმცა ავტორის სათქმელი არასწორად არის გაგებული. ასევე, მონაწილე C3-ის მიერ, 

როგორც ჩანს, სათანადოდ ვერ არის დანახული მწერლის სათქმელი. ის, რაც 

პერსონაჟს აწუხებს, არის მოკვდავობის თემა, და ძაღლის სიკვდილის შემდეგ 

სასწრაფოდ გასწევს შვილებისკენ იმის სანახავად, რომ ისინი ცოცხლები და 

ჯანმრთელები არიან. მონაწილე C3-ის მიხედვით კი,  

C3 - ამ ამბავმა სენტიმენტალური მოგონებები აუშალა და შვილების ნახვა მოუნდა.  

ავტორის აზრი საერთოდ არ ჩანს მონაწილე F3-ის ჩანაწერებიდან და 

შინაარსობრივ გააზრებაში საკმაოდ ბევრი ხარვეზი გამოიკვეთა. გარკვეული 

სირთულეები G2-თანაც შეგვხვდა. ძირითადად, აზრის წარმართვის სიმცდარე ამ 

კონკრეტული მოთხრობის წაკითხვისას მომდინარეობს ძალიან ბევრი 

ვარაუდებიდან, რომლებსაც ის უშვებდა. ტექსტის ფინალი მწერლის შეხედულების 

გაგების თვალსაზრისით ნაწილი კარგად არის დანახული, ნაწილი შეცდომით: 

G2 - ... იგი თვლის, რომ ბედნიერი უნდა იყოს თავისი შვილებით, რადგან მას ჰყავს ისინი 

(დანახულია სწორად, რადგან ის მადლობას ეუბნება უფალს, რომ მისი შვილები 

ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან). 

G2 - ეს სიკვდილი (ძაღლის) მთხრობელში დანაშაულის გრძნობას აღძრავს, რომელსაც იგი მხოლოდ 

თავისი საყვარელი შვილების მიმართ განიცდიდა. (ავტორს მსგავსი რამ არ აქვს ნახსენები).  
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გარკვეული უზუსტობა ნაკლებად მნიშვნელოვან დეტალებშიც ჩნდება. 

მაგალითად, მონაწილის მიხედვით, მია და რენარდი ცხოვრებას სახიფათო 

სანაპიროზე იწყებენ. რეალურად, ისინი იახტით წავიდნენ სანაპიროზე 

(სავარაუდოდ, დასასვენებლად), სადაც რენარდი დაიღუპა. გარკვეული ხარვეზებია 

დაფიქსირებული მონაწილესთან H2. საკუთარი თვალსაზრისები და შეფასებები 

იმდენად ახდენდა გავლენას მოთხრობის კითხვის პროცესში, რომ გადაჭარბებულ, 

მოთხრობაში არარსებულ თვისებებსაც მიაწერდა პერსონაჟებს:  

H2 - მთხრობელი აბზაცის ბოლოში თავის ეჭვიან ხასიათსაც ამჟღავნებს.   

 

„უზარმაზარი რადიო“ 

ზოგიერთმა მონაწილემ ძალიან წარმატებით გაიაზრა სახლში წასაკითხი 

ნაწილი, თუმცა ზოგიერთ მონაწილეში, ისევე როგორც მოთხრობაში „აქვა ბულვარი“, 

გაურკვევლობა და დაბნეულობა გამოიწვია ცალკეულმა მონაკვეთებმა. 

გამოყენებული სტრატეგიები და ტექსტის გააზრება მოცემულია დანართებში #23.3 

და #23.4. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა: მონაწილე E2 სვამდა რიტორიკულ კითხვებს, 

რომელზედაც პასუხის გაცემა გარკვეულად სირთულესთან იყო დაკავშირებული. 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებას მიმართეს მონაწილეებმა C3, E2 და G2. სტუდენტი 

G2-სთვის უცხო სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებაში გავლენა მოახდინა მისმა 

რამდენჯერმე შეხვედრამ და უკვე მნიშვნელოვანი გახდა მისი ლექსიკონში მონახვა. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას შევხვდით მონაწილეებთან A3, C3, D3, E2, F3. 

იგი აქტუალური იყო ყველა იმ სტუდენტთან, რომლებიც ახდენდნენ უცნობი 

სიტყვების უგულებელყოფასა და საერთო შინაარსის გაგებას. E2-ის მიხედვით: 

E2 - Jim turned to another station, and the living room was filled with the uproar of a cocktail party that had overshot 

its mark.  ...მთლიანობაში გასაგებია აბზაცის აზრი: ერთ-ერთ მეზობელთან წვეულებაა აღწერილი... 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება გამოყენებული აქვთ მონაწილეებს C3, D3, 

E2, G2. სტუდენტი C3-ის დღიურიდან ჩანს, რომ იგი არ ფერხდებოდა შეხვედრილი 

უცხო სიტყვებით და აგრძელებდა შემდგომ წაკითხვას. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: მონაწილე E2-ის მიხედვით:   
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E2 - For Christ’s sake, Kathy, - ამ ფრაზაში არ ვიცოდი სიტყვა sake, მაგრამ კონტექსტმა და იმან, რომ 

მსგავსი გამოთქმა ქართულშიც გვაქვს, მიმახვედრა, რომ ის ასე ითარგმნება: ქრისტეს გულისთვის, 

ქეთი.  

მონაწილე A3-ის მიერ მიხვედრის წარმატება/წარუმატებლობა ხანდახან 

დამატებით მოწმდებოდა ლექსიკონის საშუალებით, ზოგჯერ კი იგი აკვირდებოდა 

სიტყვა დადებითი მნიშვნელობით იყო კონტექსტში გამოყენებული თუ უარყოფითი:  

A3 - ...bitterly არ ვიცოდი რას ნიშნავდა. მაგრამ კონტექსტიდან მივხვდი, რომ რაღაც ცუდს ნიშნავს. 

დამხმარე მასალის, მაგალითად, ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების 

დასახმარებლად: მონაწილეთა (G2, H2, A3, F3, E2, D3)  ჩანაწერები მოწმობს აღნიშნული 

სტრატეგიის გამოყენებას:  

E2 - ...არ ვიცოდი სიტყვა shiver და რადგან ამის შემდეგ აირენი ოთახში ბრუნდება, დამაინტერესა, რა 

იგრძნო მან ასეთი. მოვძებნე და აღმოჩნდა, რომ ის აკანკალებულს ნიშნავდა.  

ვარაუდების დაშვებისა და მათი შემოწმების სტრატეგიის გამოყენება ჩანს რამდენიმე 

მონაწილის დღიურში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი სტუდენტი 

ვარაუდების დაშვების შემდგომ მათ შემოწმებასაც ახდენდა, ხოლო ზოგიერთი 

მათგანის დღიურებმა არ მოგვაწოდა ინფორმაცია ვარაუდების შემოწმების შესახებ. 

H2-მა ივარაუდა, რომ ერთ-ერთი დიალოგის მოსმენა გავლენას მოახდენდა აირენზე, 

ხოლო მოგვიანებით გადაამოწმა და დარწმუნდა მის სისწორეში. 

ინფორმაციის შეჯამებას მიმართავდნენ მონაწილეები C3 და G2. C3-ის დღიურში, 

ისევე, როგორც დანარჩენი სამი მოთხრობის ჩანაწერებში, ტექსტის ინფორმაცია 

პუნქტების სახით არის ჩამოწერილი და შეჯამებული. მისი მიხედვით: 

C3 -ირენე დეპრესიაში ვარდება მეზობლების გამუდმებული კამათის მოსმენით ფინანსურ პრობლემებზე... 

დასკვნების გაკეთება ჩანს სტუდენტების (C3, E2, G2, H2, D3, A3, J4) ჩანაწერებიდან. 

მონაწილე D3-ის მიერ გაკეთებულ შემდეგ დასკვნაში ჩანს კონცენტრაციის დაკარგვა, 

რადგან მან ყურადღება არ გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ ეს დიალოგები მეზობლებთან 

მიმდინარე დიალოგები იყო: 

D3 - როგორც მივხვდი, რადიო მათ აცნობებდათ, თუ რა ხდებოდა და რა მოხდებოდა მათში.  

სიძნელეების იდენტიფიცირებაზე მიუთითეს მონაწილეებმა (A3, D3, E2, F3, G2, H2). 

სტუდენტმა D3-მა აღნიშნა იმ მონაკვეთის სირთულე, რომელშიც აირენი ლიფტში 



137 

 

ხვდება მეზობლებს, აკვირდება მათ და ცდილობს გამოიცნოს, რომელი დიალოგი ვის 

ეკუთვნის, თუმცა მან განაგრძო ტექსტის კითხვა და არ მოახდინა მისი დაძლევა: 

D3 - ვერ ვიგებ, რა ხდება. 

გარკვეული მონაკვეთების სირთულესა და ბუნდოვანებაზე ჩანაწერები 

გაკეთებული აქვს მონაწილე F3-ს, თუმცა მას არ მოუხდენია შესაბამისი რეაგირება 

აღნიშნული სირთულეების დასაძლევად.  

თვითკორექცია გამოყენებული აქვს მონაწილე A3-ს. თავდაპირველად, მონაწილემ 

იფიქრა, რომ სიმღერა, რომელიც რადიოში გაისმა აირენისა და ჯიმის შესახებ იყო, 

თუმცა მოგვიანებით მოახდინა არასწორი ინფორმაციის შესწორება და მიხვდა, რომ 

რადიოში ისმოდა მათი მეზობლების საუბარი. 

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: სტრატეგია გამოყენებულია 

მონაწილეების E2-ისა და H2-ის მიერ. სტუდენტი H2-ის მიხედვით: 

H2 - ჩემი აზრით, ამ მოთხრობიდან შეიძლება ასევე ვისწავლოთ, რომ საგნების გაღმერთებას კარგი 

არაფერი მოაქვს. 

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე ყურადღების გამახვილება: 

იმისდამიუხედავად, რომ მწერლის სათქმელს ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს და 

გასაგებია აირენის საქციელის ავტორისეული შეფასება, მონაწილეთათვის მაინც 

ცოტა ბუნდოვანია მისი მთავარი სათქმელი. სტუდენტებს H2-სა და  E2-ს ყურადღება 

აქვთ გამახვილებული ავტორის სათქმელზე. მონაწილე E2-ის მიხედვით: 

E2 - Life is too terrible, too sordid and awful. მიმაჩნია, რომ მოცემული ფრაზა ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესია ნაწარმოებში. ჩემი აზრით, მასში თავად ავტორის დამოკიდებულებაც ვლინდება. 

მონაწილე C3-ის ჩანაწერიდან არ ჩანს დანახულია თუ არა მწერლის სათქმელი, 

მისი პოზიცია. ავტორის სათქმელზე ჩანაწერები არ აქვთ გაკეთებული მონაწილეებს: 

A3, D3, F3, J4.  

ტექსტის გააზრება:  

სტუდენტი C3-ის შემთხვევაში შინაარსი კარგად არის გააზრებული. 

ფიქსირდება ერთადერთი ხარვეზი. მოთხრობის მიხედვით, საბოლოოდ რადიოს 

შეაკეთებენ. აირენს ის მთელი დღე ჩართული აქვს და რაიმე ხელისშემშლელი 

არაფერი ისმის. ხოლო ამ მონაწილის მიხედვით:  

C3 - რამოდენიმე მცდელობის მიუხედავად, ვერაფრით შეაკეთებენ რადიოს.   
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შინაარსი მონაწილე H2-ის მიერ, საერთო ჯამში, მოთხრობის დასასრულამდე 

ძალიან კარგად არის გააზრებული, თუმცა დასასრულს საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

უზუსტობაა: მონაწილის მიხედვით აირენი გიჟდება და რადიოს ესაუბრება, თუმცა, 

ტექსტის მიხედვით, ის დეპრესიაში ვარდება. მხოლოდ ერთი უმნიშვნელო დეტალის 

უზუსტობა ფიქსირდება სტუდენტი E2-ის შინაარსის გააზრებაში. მონაწილის 

მიხედვით, აირენს უყვარდა კლასიკური მუსიკის მოსმენა, მოთხრობის მიხედვით კი 

ორივეს, ჯიმსაც და აირენსაც. თუმცა, იმდენად კარგად არის აღქმული ტექსტის 

დანარჩენი ნაწილი, რომ ეს უფრო მცირედ უზუსტობად შეიძლება მივიჩნიოთ, ვიდრე 

ხარვეზად. მონაწილე J4-ს შინაარსი კარგად აქვს გააზრებული. მასში არც 

მნიშვნელოვანი და არც უმნიშვნელო ხარვეზები არ არის. შინაარსობრივი კუთხით, 

ძალიან დიდი ხარვეზია სტუდენტ D3-თან. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მან ვერ 

გაიგო, რომ ეს რადიო მეზობლების საუბრებს გადმოსცემდა. მისი მიხედვით:  

D3 - სავარაუდოდ, ეს რადიო მათ [ჯიმის და აირენის] მიერ განხილულ თემებზე საუბრობს. 

ამ მონაწილის მსგავსად, საკმაოდ დიდი ხარვეზებია მონაწილე F3-თანაც. 

ფაქტიურად, არ არის გაგებული და გააზრებული ტექსტის ძალიან დიდი ნაწილი. აქ 

საერთოდ არ არის ნახსენები, რომ რადიო მეზობლების დიალოგებს გადმოსცემდა.  

მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე უზუსტობა მონაწილე A3-ის ჩანაწერებშიც 

გამოჩნდა, საერთო შინაარსი მას კარგად აქვს გააზრებული. მოთხრობის მიხედვით, 

ჯიმი საყვედურობს თავის ცოლს არამომჭირნეობის გამო და ეუბნება, რომ არ სურს 

მისი დაუღალავი შრომის შედეგი შუბებში, რადიოში და ტახტის გადასაფარებლებში 

იფლანგებოდეს, მონაწილის მიხედვით კი:  

A3 - ირენს, როგორც ჩანს, არ მისდის კარგად საქმეები, იმიტომ რომ ეწუწუნება თავის ქმარს, რომ ის 

უკვე ახალგაზრდა არ არის და მას არაფერი გამოსდის.  

რამდენიმე შინაარსობრივი უზუსტობა ჩანს მონაწილე G2-ის ჩანაწერებშიც, 

თუმცა ისინი ძალიან უმნიშვნელოა ტექსტის საერთო, წარმატებული გააზრების 

ფონზე. 
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3.3.3. კვლევის შედეგები ორი ინტერვიუს მიხედვით 

მოცემულ ქვეთავში წარმოდგენილია ორი ინტერვიუს შედეგები. ჩვენ მიერ 

მოპოვებული და დამუშავებულია ინფორმაცია კვლევის მონაწილეთა 

გამოცდილებისა და დამოკიდებულების მიხედვით. გამოყოფილია მნიშვნელოვანი 

თემები და ქვეთემები. მოცემული ინტერვიუები წარმოადგენს სტუდენტთა 

შეხედულებას მხატვრული ტექსტების კითხვასთან დაკავშირებით მათი 

შესაძლებლობების, დამოკიდებულების, სურვილებისა და მისწრაფებების 

გამოსავლენად და ჩვენს საკვლევ კითხვებზე პასუხების მისაღებად. კვლევის 

ძირითად ნაწილში მოყვანილია ამონარიდები მონაწილეთა პასუხებიდან. მათი 

ვრცელი ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ დანართებში #24 (ინტერვიუ I) და #25 

(ინტერვიუ II). 

ინტერვიუ I 

კვლევის მიმდინარეობისას, 2015 წლის მაისში ჩატარდა ნახევრად-

სტრუქტურირებული ინტერვიუ კვლევის მონაწილეებთან, რომელშიც შეტანილი 

იყო 27  ძირითადი კითხვა.  

მონაწილეებს ვთხოვეთ ესაუბრათ კვლევის დაწყებამდე მხატვრული 

ტექსტების კითხვის გამოცდილებაზე, რომელიც წარმოდგენილია დანართში #26. 

მონაწილეთა პასუხების მიხედვით, რვა მონაწილიდან სამს ჰქონდა 

მხატვრული ტექსტების კითხვის გამოცდილება კვლევის დაწყებამდე (C3, E2, J4), სამს 

არ ჰქონდა ლიტერატურული ნაწარმოები წაკითხული (A3, D3, F3), მათგან ორმა 

სცადა, მაგრამ შეხვედრილი სირთულეების გამო თავი დაანება (H2 და D3) და ერთი არ 

იყო დარწმუნებული წაკითხული მასალის ავთენტურობაში (G2).  

მხატვრული ტექსტების კითხვის მიმართ სტუდენტების დამოკიდებულება: 

ინტერვიუს მიმდინარეობისას ჩვენ მიერ მოპოვებულია ინფორმაცია მხატვრული 

ტექსტების კითხვაზე სტუდენტების დამოკიდებულების შესახებ. უნდა აღინიშნოს, 

რომ კვლევის მონაწილეთა დამოკიდებულება მხატვრული ნაწარმოებების კითხვის 

მიმართ კვლევის დაწყების შემდეგ დადებითია, თუმცა განსხვავებულია კითხვის 

შედეგად მიღებული სიამოვნების ხარისხი და აქედან გამომდინარე, შემდგომი 
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წაკითხვის სურვილიც. ყველაზე წარმატებულმა მონაწილე C3-მა დააფიქსირა უფრო 

მეტი მოტივაცია და წაკითხვის უფრო დიდი სურვილი: 

C3 - ინტერესი მქონდა მხატვრული ლიტერატურის მიმართ. კვლევის შემდეგ გაიზარდა ეს ინტერესი 

და მოტივაციაც. 

მონაწილეებმა D3, E2, H2, J4 მიიჩნიეს, რომ აღნიშნული სირთულის 

გათვალისწინებით მხატვრული ლიტერატურის კითხვა ძალიან ადვილი არა, თუმცა 

დაძლევადი იყო. მათგან სამმა მონაწილემ (D3, E2, H2) აღნიშნა, რომ მხატვრული 

ტექსტების კითხვა ორიგინალში საკმაოდ საინტერესო პროცესს წარმოადგენდა და 

საკუთარი ცოდნის შემოწმების საშუალებას იძლეოდა. სირთულისა და 

საინტერესოობის პრინციპის გათვალისწინებისას, მონაწილეებისთვის D3 და J4 

მხატვრული ტექსტების კითხვა სასიამოვნო იყო. მონაწილე G2-მა აღიარა 

მხატვრული ლიტერატურის კითხვის მნიშვნელობა, თუმცა მან ასევე აღნიშნა, რომ 

სჭირდებოდა ყურადღების დაძაბვა და დიდი მცდელობა წაკითხულის 

გასააზრებლად. ნაკლები მოტივაცია დაფიქსირდა იმ მონაწილეებში (A3, F3), 

რომლებისთვისაც მხატვრული ტექსტების კითხვა შედარებით მეტ სირთულეს  

წარმოადგენდა. მათთვის მხატვრული ტექსტების წაკითხვის სურვილი გამოწვეულია 

საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ ისწავლონ ინგლისური ენა და განუვითარდეთ 

გააზრებული კითხვის უნარი, თუმცა F3-სთვის სიამოვნების ფაქტორი ნაკლებად იყო: 

F3 - ახლა ეს ორიგინალი წიგნები ქართულადაც გამოდის და თუ მაშინ სიამოვნებაზეა, მაშინ 

ქართულად წავიკითხავ. 

მონაწილებისთვის E2, H2, C3 სიამოვნების მიღებასა და ღირებულებას 

წარმოადგენდა ორიგინალში წაკითხვა იმის გამო, რომ მწერლის ნაწერის, მისი 

ნააზრევის წაკითხვის საშუალება ეძლეოდათ. მათი აზრით, ორიგინალში წაკითხვა 

საშუალებას იძლეოდა უკეთესად მომხდარიყო მწერლის სათქმელის გაგება.  

სირთულეები, რომლებიც თან სდევდა მხატვრული ტექსტის კითხვას: როგორც 

მოსალოდნელი იყო, გარკვეული სირთულეები ახლავდა მხატვრული ტექსტების 

წაკითხვასა და მის გააზრებას. კვლევის მონაწილეებმა დაასახელეს შემდეგი 

სირთულეები: უცხო სიტყვები, მათ შორის ფრაზული ზმნები, სიტყვების უცნობ 

კონტექსტში გამოყენება/მათი კონტექსტში ინტეგრირება, აღწერებისა და დასაწყისი 
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ნაწილის სირთულე, მხატვრული ხერხები, მწერლის აზრისა და სათქმელის დანახვა, 

გრამატიკული კატეგორიები (ვნებითი გვარი). დანართში #27 წარმოდგენილია 

მონაწილეთა მიერ დასახელებული სირთულეები. 

როგორც დანართი #27-დან ჩანს, მხატვრული ტექსტის კითხვისას უცხო 

სიტყვების სიმრავლე ერთ-ერთ მთავარ სირთულედ დასახელეს მონაწილეებმა (A3, 

D3, E2, F3, G2, H2, J4). თუმცა D3-მა, H2-მა, J4-მა ასევე აღნიშნეს, რომ უცხო სიტყვების 

არსებობის მიუხედავად, ისინი დიდი დაბრკოლებების გარეშე ართმევდნენ თავს 

მხატვრული ტექსტის კითხვას. ყველაზე წარმატებული მკითხველისთვის, მონაწილე 

C3-ისთვის, გააზრებული კითხვის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობდა. 

ფრაზული ზმნების არსებობა ერთ-ერთ სირთულედ მოაზრეს მონაწილეებმა A3 და 

F3. სიტყვების უცნობ კონტექსტში გამოყენება/მათი კონტექსტში ინტეგრირება ასევე 

აბრკოლებთა კითხვის პროცესს მონაწილეთათვის (A3, D3, E2, F3, G2, H2). აღწერითი 

ნაწილების სირთულეზე მიუთითეს სტუდენტებმა A3, E2, H2, სამაგიეროდ, 

დიალოგები ემარტივათ მონაწილეებს A3, J4, E2, F3, G2, H2. მოთხრობების დასაწყისი 

ნაწილი რთული აღმოჩნდა და გააზრებაში ხარვეზები გააჩინა მონაწილეებში: A3, J4, 

E2, F3, G2, თუმცა კითხვის გაგრძელებისას მეტ-ნაკლებად გასაგები ხდებოდა 

მათთვის ორიგინალში წაკითხული მონაკვეთები და ნაწარმოებები. A3-ის მიხედვით,  

„მოგვების ძღვენის“ პირველი გვერდის კითხვა 

A3 - ...იყო ტანჯვა. პირველ გვერდზე დავითრგუნე.  

მწერლის მიერ გამოყენებული მხატვრული ხერხების გააზრების სირთულე 

მონაწილეებმა A3, C3, F3 დაასახელეს. სტუდენტმა A3-მა მიუთითა, რომ მას ერთულა 

შედარებების, სიმბოლოების გაგება. მწერლის აზრისა და მისი სათქმელის დანახვა 

მხოლოდ მონაწილე D3-სთვის აღმოჩნდა რთული, რომლის მიხედვით, ცალკეული 

ერთი-ორი ადგილის გარდა, ყველაფერი საკმაოდ გასაგები იყო. ხოლო გრამატიკული 

კონსტრუქციების, კერძოდ, ვნებითი გვარის სირთულე მხოლოდ მონაწილე F3-მა 

დაასახელა. სტუდენტების D3-ისა და C3-ის მიერ დასახელებული რთული 

მონაკვეთები ვნებითი გვარის შემცველი წინადადებებია, თუმცა მონაწილეებმა 

შეძლეს სწორი აზრის გამოტანა აღნიშნული მონაკვეთებიდან.  
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მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები: აღნიშნული სირთულეების 

დასაძლევად მონაწილეები იყენებდნენ სხვადასხვა სტრატეგიას. დანართში #28 

წარმოდგენილია მათ მიერ გამოყენებული სტრატეგიები. 

 მონაწილეთა მიხედვით, ყველა მათგანი იყენებდა ლექსიკონს, სიტყვის 

მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრასა და სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას. 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას, ტექსტის დაკავშირებას წინარე 

ცოდნასთან და თარგმანს/გონებრივ თარგმანს ასევე მონაწილეთა ნახევარი, ან 

ნახევარზე მეტი იყენებდა, ხოლო ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან დაკავშირებასა 

და თვითკორექციას  მხოლოდ თითო მონაწილე მიმართავდა. 

როგორც აღვნიშნეთ, ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა, 

ხოლო მიხვედრის წარუმატებლობის შემთხვევაში ლექსიკონის გამოყენება  ყველა 

მონაწილის მიერ დასახელებული სტრატეგიები იყო, თუმცა მონაწილეებმა D3-მა და 

C3-მა მიუთითეს ლექსიკონის მინიმალურ გამოყენებაზე. მას აქტიურად იყენებდა 

მონაწილე E2. მონაწილის თქმით, ის ლექსიკონს საშუალო ზომის აბზაცის 

წაკითხვისას დაახლოვებით 3-4-ჯერ იშველიებდა. E2-სგან განსხვავებით, მონაწილე 

C3 მთლიან ტექსტში საშუალოდ 3-4 სიტყვას ნახულობდა. „მოგვების ძღვენის“ იმ 

ნაწილიდან, რომლის წაკითხვაც სახლში ჰქონდათ დავალებული, როგორც მონაწილე 

D3-მა განაცხადა, მხოლოდ ერთი სიტყვა - Fob მოძებნა, რომ გაეგო ნაწარმოების 

მოქმედი პირი რას ყიდულობდა და რისთვის ყიდულობდა. როგორც G2-მა აღნიშნა, 

ის ლექსიკონს თითოეულ გვერდზე მაქსიმუმ 2-ჯერ იყენებდა. მონაწილე F3-ის 

მიხედვით, ის ძირითადად ცდილობდა მიხვედრას, რადგან ეზარებოდა ლექსიკონში 

მოძებნა. თუმცა მას მაინც საკმაოდ ხშირად უწევდა ლექსიკონის მოშველიება და 

ქვემოთ ვნახავთ, რომ მან სასურველად მიიჩნია ლექტორმა ასწავლოს გააზრებული 

კითხვა ლექსიკონის ნაკლები გამოყენებით. 

მონაწილე G2-ს სიტყვების მიხვედრის თავისებური მეთოდი ჰქონდა: 

G2 - ვთქვათ, ჩამოთვლილი იყო თვისებები, ძალიან სახასიათო. თუ იმ თვისებებიდან ერთი მაინც 

ვიცოდი რას ნიშნავდა და ვხვდებოდი, რომ დადებითი მახასიათებელი იყო, დანარჩენიც მსგავსად, 

დადებითი ხასიათის უნდა ყოფილიყო. ასეთს არ ვნახულობდი ხოლმე. 
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იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილეები E2, G2 და J4 ვერ ახერხებდნენ სიტყვის 

მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრას და ლექსიკონის გამოყენების საჭიროება 

იჩენდა თავს, ისინი მხოლოდ იმ სიტყვებს ეძებდნენ,  რომლებიც ხელს უშლიდათ 

აზრის გაგებაში, ანუ მიმართავდნენ სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებას. ყველა 

მონაწილე იყენებდა წაკითხული მონაკვეთიდან საერთო შინაარსის გამოტანას, ანუ, 

ახდენდა სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტები 

A3, F3, G2, J4 ვერ იგებდნენ წაკითხულს, ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელსაც 

იყენებდნენ, იყო უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება. მონაწილენი ასევე 

მიმართავდნენ თარგმნის/გონებრივი თარგმნის გამოყენებას (A3, C3, D3, H2). ჩვენთან 

საუბარში მონაწილე H2-მა მიუთითა, რომ ის ხან იყენებდა გონებრივ თარგმანს, ხან 

არა, თუმცა, როგორც მან აღნიშნა, გონებრივ თარგმანზე უარის თქმა ხანდახან 

ურთულებდა მონაწილეს გააზრების პროცესს და პირიქით, მისი გამოყენება, 

როგორც ჩანს, ხშირად ეხმარებოდა გააზრებაში. ამიტომ აღნიშნულ სტრატეგიაზე 

უარის თქმა სასურველი არ არის, სანამ მონაწილე შეძლებს მის ჩანაცვლებას სხვა, 

უფრო წარმატებული და ეფექტური სტრატეგიით. ყველაზე წარმატებულ მკითხველს 

C3-ს, გონებრივი თარგმანი ძალიან ეხმარებოდა გააზრების მომენტში. მონაწილეებმა 

(A3 და C3) ასევე  მიუთითეს ვიზუალიზაციის  გამოყენებაზე. ტექსტის დაკავშირებას 

წინარე ცოდნასთან მონაწილეები A3, C3, D3, E2, G2 მიმართავდნენ. როგორც 

სტუდენტმა E2-მა აღნიშნა, თუ ჰქონდა ცოდნა/ცნობა რაიმე ფაქტის, მოვლენის და 

ჰქონდა ე.წ. რაიმე ფონი შექმნილი, უფრო უადვილდებოდა კითხვის პროცესი. 

მონაწილე G2-მა აღნიშნა, რომ მას ჰქონდა ნანახი ფილმები, ჰქონდა წაკითხული 

მოთხრობები, სადაც გარდაიქმნებიან ადამიანები, და მან ივარაუდა, რომ მისტერ 

ტომპსონი, რომელიც უხეში კაცი იყო და მისი ცოლიც სიკეთისკენ 

შემობრუნდებოდნენ. გარდა ამისა, აღნიშნულ მომენტში გამოჩნდა მის მიერ 

ვარაუდის დაშვების, როგორც სტრატეგიის გამოყენებაც. ტექსტის ან ტექსტის 

მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება გამოყენებული აქვს მონაწილე 

H2-საც, რომელმაც ივარაუდა, რომ დელა რაღაცას შეელეოდა იმისათვის, რომ 

ბედნიერი შობა ჰქონოდათ. მიმდინარე მონაკვეთისა და წინა მონაკვეთის 

განმეორებითი წაკითხვა სტუდენტებს საშულებას აძლევდა უფრო დაკვირვებით 
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გაეაზრებინათ რთული და ბუნდოვანი მონაკვეთები. მონაწილეების A3-ისა და J4-ის 

მიხედვით, თუ ვერ იაზრებდნენ წაკითხულს, ისინი განმეორებით კითხულობდნენ. 

J4-მა ასევე აღნიშნა, რომ ხმამაღლა ფიქრის სესიაზე წაკითხული ნაწილი მან სახლში 

ხელმეორედ წაიკითხა, რამაც საშუალება მისცა ბევრი გაუგებარი მონაკვეთის 

უკეთესად გააზრების. ასევე, მონაწილეები A3 და G2 მიმართავდნენ განსჯის 

გადავადებას და ტექსტის შემდგომ ნაწილში ეძებდნენ რაიმე მიმანიშნებელს, რაც მათ 

გაურკვეველ, ბუნდოვან ნაწილში გაარკვევდა. მონაწილე G2-ის მიხედვით: 

G2 - ყოველთვის, როცა რამეს ვკითხულობ, ვცდილობ ხოლმე, რომ ბოლომდე წავიკითხო, იმიტომ რომ 

ბოლო ან შუა ნაწილი ყოველთვის მახვედრებს, რა შეიძლება იყოს წინ... 

მხოლოდ მონაწილე H2-მა მიუთითა ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან 

დაკავშირებაზე და განაცხადა, რომ ის სხვადასხვა ფაქტს ერთმანეთთან აკავშირებდა. 

მოძებნილ სიტყვებზე მნიშვნელობების მიწერას კი მონაწილეები A3 და F3 აქტიურად 

იყენებდნენ. თვითკორექცია მონაწილე G2-თან გამოვლინდა. პირველად, მონაწილემ 

იფიქრა, რომ „შენიღბულ ანგელოზში“ დედა ცოცხალი იყო, ხოლო შემდეგ შეასწორა 

აღნიშნული, როდესაც ცოლ-ქმარი ტომპსონები მსჯელობდნენ მისი დაღუპვის 

შესახებ. 

სტრატეგიების ცვლილება ყველა მონაწილესთან არ დაფიქსირებულა, თუმცა 

გამოყენებულ სტრატეგიათა ეფექტურობის შემოწმება და უფრო ეფექტური 

სტრატეგიებით ჩანაცვლება გამოყენებული აქვთ მონაწილეებს E2, H2, J4. 

სტუდენტებმა (E2, H2) ლექსიკონის გამოყენება შეამცირეს და მეტად ცდილობდნენ 

წინადადებებიდან აზრის გამოტანას, რამაც კითხვის პროცესი უფრო გაუადვილათ. 

პედაგოგის დახმარების მიმართულებები მხატვრული ლიტერატურის კითხვის 

პროცესში: მონაწილეთა ინტერვიუდან გამოვლინდა, რომ ლექტორის დახმარება 

აუცილებელია მხატვრული ტექსტების კითხვის პროცესში. დანართი #29 აღწერს 

ლექტორის დახმარების სასურველ მიმართულებებს. ძირითადად, სტუდენტებს 

ლექტორის დახმარება წარმოუდგენიათ გაუგებარი, ბუნდოვანი ადგილების 

გააზრების დახმარებაში, ასევე ლექსიკაში, კერძოდ, სიტყვების სხვა, მათთვის 

გაუგებარ კონტექსტში გამოყენების დროს, სიმბოლოების, შედარებების გაგებასა და 

ტექსტის სიღრმისეულად გააზრებაში.  
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 მონაწილეების A3-ისა და E2-ის აზრით, წაკითხვას შინაარსის ზოგადი 

გაგებისთვის თვითონაც ახერხებდნენ, თუმცა მათ სჭირდებოდათ პედაგოგის 

დახმარება უფრო სიღრმისეული ანალიზისთვის, კერძოდ, სიმბოლოების, 

მეტაფორებისა და სხვა მხატვრული ხერხების უკეთესად გააზრებისთვის. 

მონაწილეებმა A3, C3, D3 სასურველად მიიჩნიეს პედაგოგის დახმარება ავტორის 

ბიოგრაფიის და იმ ეპოქის შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფაში, რომელშიც 

წასაკითხი ტექსტი დაიწერა. გარდა ამისა, სტუდენტებს სჭირდებათ პედაგოგის 

დახმარება ლექსიკის კუთხით. მონაწილე A3-ს მისი დახმარება ესაჭიროება სიტყვის 

კონტექსტში ინტეგრირების წარუმატებლობის შემთხვევაში. მონაწილე F3-მა 

მიუთითა, რომ თუ თვითონ ვერ მოახერხებდა სიტყვის მიხვედრას, დახმარება 

დასჭირდებოდა მისი მნიშვნელობის მიწვდაში. მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილე F3-

მა საჭიროდ მიიჩნია პედაგოგმა ასწავლოს სტრატეგიები წაკითხულის უკეთ 

გასააზრებლად, ანუ ასწავლოს მეტაკოგნიტური აზროვნება: 

F3 - შეიძლება ლექტორმა ხელი არ შემიწყოს ლექსიკონში მოძებნაში და მასწავლოს ის გზები, 

მიმიყვანოს იქამდე, რომ ჩემით მივხვდე სიტყვის მნიშვნელობას, მასწავლოს აზროვნება. 

მონაწილე D3-მა სასურველად მიიჩნია პედაგოგმა გააკეთოს ნაწარმოების 

მოკლე მიმოხილვა და წარმოდგენა შეუქმნას ტექსტზე. მონაწილეებმა С3-მა და E2-მა 

სურვილი გამოთქვეს პედაგოგმა მიუთითოს, რაზე უნდა გაამახვილონ მათ 

ყურადღება კითხვის დროს. მონაწილე C3-ის მიხედვით: 

C3 - ამ ტიპის ნაწარმოების წაკითხვისას არა, მაგრამ, როცა ზოგადად, რაღაცა ლიტერატურულ 

ნაწარმოებს კითხულობ, ალბათ, საჭიროა ლექტორის მითითება, რაზე გაამახვილო ყურადღება, მით 

უმეტეს თავიდან როცა იწყებ, რომ არ გამოგრჩეს რაიმე. 

 გარდა ამისა, მონაწილეებს С3-ს, E2-ს, H2-სა და J4-ს პედაგოგის დახმარება  

სურთ ბუნდოვანების, გაუგებრობის წარმოშობისა და კითხვების გაჩენის 

შემთხვევაში. მონაწილე  H2-ის მიხედვით: 

H2 - შეიძლება იყოს კონკრეტულად რთული ადგილები, აღწერა, ვითარება... თუკი იმ რთულ 

პირობებში მომეხმარება, რასაც მე მოვინიშნავ და სალექციო დროშიც ჩაეტევა, კარგი იქნება.    

 მონაწილეებმა G2-მა და H2-მა სასურველად მიიჩნიეს მსჯელობის გზით 

მხატვრული ტექსტის გააზრების შემოწმება გაკვეთილზე. G2-ის მიხედვით, 

მნიშვნელოვანია გაკვეთილზე მოხდეს გააზრების შეჯერება, რათა მკითხველები 
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დარწმუნდნენ თავიანთი ინტერპრეტაციის სისწორეში. მონაწილე G2-მა ასევე 

მიუთითა არასწორად აღქმული ინფორმაციის გამოსწორებაში პედაგოგის 

დახმარების საჭიროებაზე. ასევე მონაწილეებმა პედაგოგის დახმარება სასურველად 

მიიჩნიეს ნაწარმოების დასაწყის ნაწილში. G2-მა სურვილი გამოთქვა, რომ  

გაკვეთილზე ერთობლივად გაირჩეს მხატვრული ტექსტის დასაწყისი ნაწილი. 

სტუდენტების დამოკიდებულების განსაზღვრა ცალკეული ლიტერატურული 

ნაწარმოებების მიმართ: ინტერვიუში მონაწილეებს ვთხოვეთ შეეფასებინათ 

კვლევაში გამოყენებული მხატვრული ტექსტები („შენიღბული ანგელოზი“ და 

„მოგვების ძღვენი“) სირთულისა და სასიამოვნოდ წაკითხვადობის მიხედვით. 

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის მონაწილეები გამოარჩევდნენ ერთ-ერთს, როგორც 

მათ ფავორიტს, საერთო ჯამში ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ ორივე მოთხრობა 

ძალიან სასიამოვნოდ წასაკითხი იყო. დანართში #30 წარმოდგენილია მონაწილეთა 

დამოკიდებულება აღნიშნული ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმართ. 

დანართიდან ჩანს, რომ მონაწილეებისთვის „მოგვების ძღვენი“ უფრო რთული 

აღმოჩნდა, ვიდრე „შენიღბული ანგელოზი“ (8 მონაწილიდან 6-მა დაასახელა ის, 

როგორც წაკითხული ორი მოთხრობიდან უფრო რთული), თუმცა მას სირთულის 

მიუხედავად უფრო დიდი მოწონება ხვდა წილად (5 მონაწილეს ეს მოთხრობა უფრო 

მოეწონა). 

იმ მონაწილეთა შორის, ვინც ო’ჰენრის მოთხრობას მიანიჭა უპირატესობა, 

იყვნენ A3, C3, E2, H2 და J4. მათი არჩევანი განაპირობა შინაარსობრივმა 

მიმზიდველობამ, რადგან მოეწონათ პერსონაჟებს შორის თბილი დამოკიდებულება 

და მათი საქციელი. გარდა ამისა, მონაწილეებისთვის E2 და H2  ღირებული იყო ეს 

მოთხრობა მისი გამორჩეული მხატვრული სტილის გამო. მონაწილე E2-ის მიხედვით:  

E2 - მომეწონა ის, რომ ავტორი არ იფარგლებოდა ყოველდღიური მოვლენებით, იყენებდა თავის 

ცოდნას, შედარებებს. ეს მხატვრულ ღირებულებას ზრდიდა.  

მონაწილეებმა D3-მა, G2-მა და F3-მა უპირატესობა „შენიღბულ ანგელოზს“ 

მიანიჭეს. პირველი ორის შემთხვევაში, არჩევანი გაკეთებულია სიმარტივისა და 

შინაარსობრივი მიმზიდველობის გათვალისწინებით. მონაწილე D3-მა მიუთითა 
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შედარებით პატარა მოცულობის ტექსტების კითხვის უპირატესობაზე. მისი 

მიხედვით, აღნიშნული მოკლე მოთხრობა 

D3 - ადვილიც იყო და მოცულობითაც პატარა და უფრო საინტერესო იყო...  

ინტერვიუს მიმდინარეობისას, ჩვენ ასევე შევეკითხეთ მონაწილეებს 

მხატვრული ტექსტების სასურველი თემატიკის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ მათ სურთ 

წაიკითხონ სასიყვარულო ისტორიები და სათავგადასავლო ნაწარმოებები. 

სასიყვარულო თემატიკაზე წაკითხვის მსურველთა შორის არიან მონაწილეები A3, С3, 

D3, F3, G2, H2, J4. სათავგადასავლო მხატვრულ ტექსტებს სიამოვნებით წაიკითხავდნენ 

მონაწილეები A3, D3, F3, G2, H2, J4. წიგნები, სადაც ადამიანის ფსიქოლოგია და მისი 

განსხვავებული შეხედულებები ვლინდება საინტერესოდ დასახელდა მონაწილეების 

С3-ის, E2-ის და G2-ის მიერ. ისტორიული ნაწარმოებები ყველასთვის საინტერესო არ 

აღმოჩნდა, თუმცა მისი წაკითხვის სურვილი გამოხატა სამმა სტუდენტმა (A3, G2, H2). 

დეტექტივების წაკითხვის სურვილი გამოთქვეს მონაწილეებმა С3, E2, H2. 

სტუდენტებმა A3-მა და H2-მა ასევე დამატებით აღნიშნეს, რომ მათ სურდათ ისეთი 

წიგნების წაკითხვა, სადაც მოქმედებები ვითარდება.  

გარდა ამისა, მონაწილეთა აზრით, ანგარიშგასაწევი ფაქტორია ნაწარმოების 

სირთულე და მისი მოცულობაც. სირთულის გათვალისწინებაზე მიუთითეს: 

მონაწილე C3-მა, რომელსაც განსაკუთრებული სირთულის აღმოჩენის შემთხვევაში 

აღარ უჩნდებოდა კითხვის გაგრძელების სურვილი; J4-მა, რომელმაც კვლევაში 

გამოყენებული მხატვრული ტექსტების სირთულის და ოდნავ რთულისაც 

დასაშვებად მიიჩნია, ძალიან რთულისა - არა; მონაწილე D3-მა, რომლის კვლევამდე 

დაწყებული “ჯეინ ეარის“ წაკითხვის მცდელობა წიგნის გვერდზე გადადებით 

დამთავრდა კითხვის პროცესში შეხვედრილი სირთულეების გამო; მონაწილე F3-მა, 

რომელმაც განაცხადა, რომ მხატვრული ტექსტების კითხვა უფრო მეტ ცოდნას 

მოითხოვდა; მონაწილე A3-მა, რომელიც ლიტერატურული ნაწარმოებების 

განსაკუთრებული სირთულის შემთხვევაში საკმაოდ დაითრგუნა და დაიტანჯა 

(შერჩეული ტექსტების დასაწყისი). 

კვლევის მონაწილეთა უმეტესობამ რომანი დაასახელა სასურველ ჟანრად, 

თუმცა C3, D3, F3, G2 შეთანხმდნენ იმაზე, რომ  მოკლე მოთხრობა ამ ეტაპზე ყველაზე 
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მისაღები იყო მისი პატარა მოცულობიდან და შედარებითი სიმარტივიდან 

გამომდინარე.  

კვლევის მონაწილეთა განვითარება: მონაწილეთა მიხედვით, გარკვეული 

განვითარება განიცადეს მათ კვლევის დაწყებიდან პირველი ინტერვიუს 

ჩატარებამდე. კითხვაზე: როგორ თვლით, დაგეხმარათ ლიტერატურის კითხვა 

კითხვის უნარის განვითარებაში? F3-ის გარდა ყველა მონაწილეს დადებითი პასუხი 

ჰქონდა. როგორც მან განაცხადა, ორი ტექსტის წაკითხვით განვითარებაზე ჯერ 

ნაადრევი იყო საუბარი. 

მონაწილეთა (A3, C3, D3, E2, F3, H2, J4) აზრით, მხატვრული ლიტერატურა 

ეხმარებათ ლექსიკური მარაგის შევსებაში. შემდეგი სტუდენტების A3, D3, E2, G2, H2, J4 

აზრით, კვლევაში გამოყენებული მხატვრული ტექსტების წაკითხვამ მხატვრული 

ტექსტების კითხვის გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობა მისცა მათ და ისინი 

მიეჩვივნენ ასეთი სირთულის მასალის წაკითხვას. გარდა ამისა, მხატვრული 

ტექსტების კითხვის გამოცდილების დაგროვებამ, თავის მხრივ, საშუალება მისცა 

მონაწილეებს გადაეხედათ გამოყენებული სტრატეგიებისთვის და შეეტანათ 

გარკვეული ცვლილებები მათში (E2, H2, J4). 

E2 - ვცდილობდი იმ მწერლების შესახებ ბიოგრაფია წამეკითხა... გაცილებით ნაკლები სიტყვა ვნახე 

ლექსიკონში, იმდენს აღარ ვნახულობდი... შეიძლება ზუსტად ვერ გადამეთარგმნა, მაგრამ ვიგებდი 

აზრს. 

H2 - პირველის დროს უფრო მეტ სიტყვას ვნახულობდი, თავსაც არ ვიწუხებდი. ახლა უფრო 

ვცდილობდი მივმხვდარიყავი და ლექსიკონი ნაკლებად გამომეყენებინა... ჩემი აზრით, გაჭრა, უფრო 

გამიადვილდა. 

ინტერვიუ II 

კვლევის დასასრულს, 2015 წლის ივნისში ჩატარდა მეორე ნახევრად-

სტრუქტურირებული ინტერვიუ კვლევის მონაწილეებთან, რომელშიც შეტანილი 

იყო 33  ძირითადი კითხვა. 

სტუდენტების დამოკიდებულება ინგლისურენოვანი ორიგინალი ნაწარმოებების 

კითხვის მიმართ წარმოდგენილია დანართში #31. F3-ის გარდა ყველა მონაწილემ 

მიუთითა მხატვრული ლიტერატურის საინტერესოობაზე, რომელიც, მათი აზრით, 
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მხატვრული ტექსტების კითხვის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი იყო. ყველა 

მონაწილემ აღიარა მხატვრული ლიტერატურის საგანმანათლებლო ღირებულება და 

მისი კითხვის საჭიროება. ზოგიერთი მონაწილისთვის (A3, E2, G2, F3) მხატვრული 

ტექსტების კითხვის მიმართ დამოკიდებულების განმსაზღვრელი ეს ფაქტორი უფრო 

იყო, ვიდრე მისი საინტერესოობა. მონაწილე E2-ის მიხედვით: 

E2 - ჩემი პროფესიული გამოცდილებისთვის ეს აუცილებელია...  

დანარჩენი მონაწილენი კი (C3, D3, H2, J4), წაიკითხავდნენ მხატვრულ ტექსტებს 

მათი საინტერესოოდ წაკითხვადობის გამო. მონაწილე J4-ის მიხედვით: 

J4 - წავიკითხავდი, იმიტომ რომ უფრო საინტერესოა. მართალია, უფრო რთულია, მაგრამ უფრო 

სასიამოვნოა, ჩემი აზრით. 

მონაწილე D3-ის დამოკიდებულებაში შეიმჩნეოდა ცვლილება მხატვრული 

ტექსტების კითხვის მიმართ. ის გაცილებით დადებითად იყო განწყობილი პირველი 

ინტერვიუს დროს, ვიდრე მეორე ინტერვიუს დროს, რადგან მას არ მოეწონა კვლევის 

მეორე ნახევარში წაკითხული ტექსტები: 

D3 - შინაარსობრივად კარგად ვერ გავიგე „აქვა ბულვარი“, და „უზარმაზარი რადიო“ მომეჩვენა ძალიან 

უინტერესო და მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი.  ერთი სული მქონდა ბოლომდე წამეკითხა. 

მონაწილეებმა C3 და H2 ისაუბრეს კვლევის შემდეგ მოტივაციის ზრდაზე. 

მონაწილე C3-ის მიხედვით: 

C3 - უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდა. სირთულეებისაც აღარ მეშინია. აქამდე ცოტა მეშინოდა ხოლმე 

ცოტა მსხვილტანიანი ორიგინალი ნაწარმოებების წაკითხვა, ახლა კი შემიძლია ცოტა უფრო 

მსხვილტანიან წიგნებსაც შევეჭიდო.  

სირთულეები, რომლებიც თან სდევდა მხატვრული ტექსტის კითხვას: აღნიშნული 

ინტერვიუს მიმდინარეობის დროსაც მონაწილეებს ვთხოვეთ ესაუბრათ კითხვის 

პროცესში გამოვლენილ სირთულეებზე. მიუხედავად იმისა, რომ მათი აზრით, 

ყველაზე დიდი სირთულე მხატვრული ტექსტების წაკითხვისას უკავშირდებოდა 

უცნობ სიტყვებსა და სიტყვების მათთვის უცნობ კონტექსტში გამოყენებას, მათ 

დაასახელეს კონკრეტული სირთულეები, რომლებსაც ისინი კითხვის განმავლობაში 

წააწყდნენ. დანართში #32 წარმოდგენილია მათ მიერ დასახელებული სირთულეები. 

ავტორის სათქმელის დანახვის სირთულეზე შემდეგმა მონაწილეებმა 

მიუთითეს (D3, E2, F3, G2). მონაწილე E2-ის აზრით, მწერლის პოზიციის დანახვა ზოგ 
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ნაწარმოებში ადვილი, ხოლო ზოგში ძნელი იყო. მაგალითად, მოთხრობაში „აქვა 

ბულვარი“ საკმაოდ ძნელი იყო მისთვის ავტორის პოზიციის დანახვა. მონაწილე G2 

ძირითადად შინაარსზე კონცენტრირდებოდა ხოლმე და მწერლის დასკვნები და 

მოსაზრებები ცოტა ბუნდოვანი რჩებოდა მისთვის. მონაწილე F3-ის მიხედვით: 

F3 - უმეტეს შემთხვევაში მწერალი პირდაპირ არ გადმოგვცემს, რისი თქმა უნდა. ყველა მკითხველი 

ინდივიდუალურია და მწერლის მოსაზრება შეიძლება ყველამ სხვადასხვანაირად გაიგოს. თუმცა 

ძნელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, რისი თქმა უნდოდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ „აქვა ბულვარში“ მონაწილე C3 ვერ მიხვდა ავტორის 

სათქმელს, მან მაინც ჩათვალა, რომ დაკვირვების შემთხვევაში ის დიდ სირთულეს არ 

წარმოადგენდა და ისეთი პროცესი იყო, რომლის სწავლაც შეიძლებოდა. ასევე, 

ავტორის პოზიციის დანახვა რთულად არ მიიჩნიეს მონაწილეებმა H2-მა და J4-მა. 

პირველი ინტერვიუს მსგავსად, მეორე ინტერვიუს მიმდინარეობისასაც 

მონაწილეებმა მიუთითეს მოთხრობების დასაწყისის სირთულეზე, თუმცა პირველი 

ინტერვიუსგან განსხვავებით, მონაწილეებმა ასევე ისაუბრეს  მხატვრული ტექსტების 

ბოლო ნაწილის სირთულეზე. აღნიშნული იწვევდა ხოლმე მათ დაბნეულობას:  

A3 - ძირითადად, მიჭირს თავი და ბოლო. თავიდან არის აღწერა და ხანდახან ვერ ვგებულობ, რა 

ხდება... და ბოლო არის ყველაფრის კულმინაცია და ცოტა ისეთია რაა... შეიძლება ვერ გავიგო.  

მონაწილეებს ერთულათ „აქვა ბულვარის“ ბოლო ნაწილი (D3, G2), 

„უზარმაზარი რადიოს“ ბოლო ნაწილი (E2, C3), ასევე „აქვა ბულვარის“ დასაწყისი (G2). 

მონაწილე G2-ის თქმით, დასაწყისის ბუნდოვანება შუა ნაწილის წაკითხვის შემდეგ 

გაქრა, თუმცა ბოლო ნაწილი მაინც ბუნდოვანი დარჩა. ასევე, მხატვრული ტექსტის 

ფინალის სირთულეზე მონაწილე H2-მაც მიუთითა. 

  უცხო სიტყვების არსებობა, მონაწილეთა (A3, C3, E2, F3, G2, H2, J4) აზრით, 

ართულებდა ტექსტის გაგებას. სიტყვების სხვადასხვა, მათთვის უცნობ კონტექსტში 

გამოყენება ასევე აფერხებდა მხატვრული ლიტერატურის გააზრების პროცესს. 

მონაწილეებმა D3, E2, F3, G2 აღნიშნული მხატვრული ლიტერატურის ერთ-ერთ 

სირთულედ დაასახელეს. მწერლის წერის სტილიც, მონაწილეთა აზრით, ერთ-ერთ 

სირთულეს წარმოადგენდა. მხატვრულ ტექსტებში გამოყენებული სხვადასხვა 

მხატვრული ხერხები ძნელი აღმოჩნდა მონაწილეთათვის (D3, F3, G2, J4). ასევე 

რთული იყო ლირიული გადახვევები და მოვლენათა არაქრონოლოგიური 
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პრინციპით აგების სტრუქტურა (A3, E2, F3). მონაწილე F3-ის აზრით, სირთულესთან 

იყო დაკავშირებული წერის დროს გადახვევები, ხოლო E2-ს „აქვა ბულვარში“ 

ერთულა მონაკვეთი, რომელშიც ავტორი ცხენზე საუბრობს, შემდეგ კი უცბად 

ძაღლზე იწყებს საუბარს.  

მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები: მონაწილეებმა მეორე ინტერვიუში 

უფრო ვრცლად ისაუბრეს მათ მიერ გამოყენებულ სტრატეგიებზე. დანართში #33 

წარმოდგენილია მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები.  

მონაწილეთა მიხედვით, ყველაზე აქტიურად გამოყენებული სტრატეგიები 

სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა, სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება, 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება, ლექსიკონის გამოყენება და სავარაუდო 

ჰიპოთეზების ფორმირება იყო, რომლებსაც ყველა მონაწილე იყენებდა. მათ მოსდევს 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან (7 მონაწილე), განსჯის გადავადება (6 

მონაწილე) და გონებრივი თარგმანი (6 მონაწილე). მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, 

რომ მონაწილე J4-მა წინარე ცოდნასთან ტექსტის დაკავშირების მისებურ ხერხზე 

მიუთითა, კერძოდ, ტექსტში არსებულ სიტუაციებს ის ნაცნობ სიტუაციებთან 

აკავშირებდა. ინტერვიუს მიხედვით, ყველაზე ნაკლებად გამოყენებული 

სტრატეგიებია გაგების შემოწმება (A3), ყურადღებისა და კონცენტრაციის კონტროლი 

(C3), გამოყენებულ სტრატეგიათა ეფექტურობის შემოწმება (H2), საკუთარი თავის 

პერსონაჟების ადგილას წარმოდგენა/პერსონაჟებთან საკუთარი თავის გაიგივება (E2),  

ფანქრით ან კალმით გაუგებარი/ხელისშემშლელი ადგილების მონიშვნა/შემოხაზვა 

(G2), სიტყვაზე მნიშვნელობის მიწერა (J4), ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა (E2) და 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა (A3). მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ორი 

ყველაზე ძლიერი მონაწილე (C3 და H2) მიმართავდა კითხვის სტრატეგიების კითხვის 

მიზანზე მორგებას. აღსანიშნავია, რომ მონაწილეები C3 და H2 სიტყვის/მონაკვეთების 

მნიშვნელობის შეფასების პარალელურად მიმართავდნენ საკვანძო სიტყვების პოვნას, 

ხოლო სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრისას მონაწილე E2 იყენებდა 

გრამატიკულ ცოდნასაც.  

ვარაუდების დაშვების სტრატეგიის გამოყენებაზე შემდეგმა მონაწილეებმა 

მიუთითეს C3, D3, G2, H2, J4. ყველა მათგანმა, მონაწილე D3-ის გარდა, ასევე მიუთითა 
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ვარაუდების შემოწმებაზეც. გარდა ამისა, მონაწილეები იყენებდნენ ახალი სიტყვის 

მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრას ლექსიკონის მოხმარების შესამცირებლად. 

მათ აღწერეს, როგორ მიმდინარეობდა მიხვედრის პროცესი შემდეგ ორ შემთხვევაში: 

ა) როცა რამდენიმე წინადადებაში ძალიან ცოტა უცნობი სიტყვა იყო; ბ) როდესაც 

მათში საკმაოდ ბევრი იყო გაუგებარი. მონაწილეები C3, D3, G2, H2 და J4 

შემდეგნაირად ფიქრობდნენ ამ პროცესებზე: როდესაც მათ მარტო ერთი სიტყვა 

აფერხებდათ, ადვილად ხდებოდა გაუგებარი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში 

მიხვედრა, ხოლო როდესაც ბევრი იყო სირთულეს წარმოადგენდა. მონაწილე C3 

ცდილობდა უფრო მიმხვდარიყო არსებითი სახელების, ზედსართავი სახელებისა და 

ზმნიზედების მნიშვნელობებს.  

მხატვრული ტექსტის კითხვის პროცესში ლექსიკონის გამოყენება 

გარდაუვალია, და მონაწილეებმაც მიუთითეს აღნიშნული სტრატეგიის 

გამოყენებაზე, თუმცა, როგორც E2-მა აღნიშნა, მისი ხშირი გამოყენება კითხვის 

პროცესს მიმზიდველობას უკარგავდა. ლექსიკონის გამოყენების სიხშირე არა მარტო 

კვლევის მონაწილეების ინგლისური ენის ცოდნაზე იყო დამოკიდებული, არამედ 

მათ არჩევანზეც, რა პერიოდულობით და რომელი სიტყვები მოეძებნათ ლექსიკონში. 

მას ძალიან ხშირად არ იყენებდნენ მონაწილეები A3, J4, რადგან როდესაც შინაარსს 

გებულობდნენ, არ თვლიდნენ საჭიროდ სათითაო სიტყვის ცოდნას. ასევე, მონაწილე 

E2-ის მიხედვით, მხატვრული ნაწარმოებების კითხვის გამოცდილების დაგროვების 

პარალელურად მან შეამცირა ლექსიკონის გამოყენება. სტუდენტი G2 ლექსიკონს 

მხოლოდ გამოუვალ სიტუაციებში მიმართავდა, რადგან კითხვისას  

ორიენტირებული იყო გააზრებაზე და ლექსიკონის გამოყენება აწყვეტინებდა მას. 

სტუდენტი F3-სთვის ლექსიკონის ხშირი გამოყენება სიამოვნების შეფერხებასთან 

ასოცირდებოდა, მაგრამ მას საკმაოდ ხშირად იყენებდა, თუმცა ისე არა, როგორც 

კვლევის დასაწყისში. ყველაზე წარმატებული მკითხველებისთვის, მონაწილე C3-ისა 

და H2-სთვის, ლექსიკონის გამოყენება სხვადასხვა რაოდენობითა და 

პერიოდულობით ხდებოდა. სტუდენტი C3 მთლიანი მოკლე მოთხრობის 

წაკითხვისას ლექსიკონს იყენებდა მაქსიმუმ 3-4-ჯერ, ხოლო H2 მას ხშირად იყენებდა 

ორი შემდგომი პირობის თანაარსებობისას: 1. როდესაც კონტექსტიდან ვერ 
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ხვდებოდა უცხო სიტყვის მნიშვნელობას;  2. უცხო სიტყვის ცოდნის მნიშვნელობა 

დიდი იყო. უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის განმავლობაში მონაწილეები იყენებდნენ 

ბეჭდურ და ელექტრონულ ლექსიკონებს. ეს უკანასკნელი დროის დაზოგვის 

საშუალებას აძლევდა მათ. 

ლექსიკონის გამოყენებამდე ყველა მონაწილე ახდენდა სიტყვის 

მნიშვნელობის შეფასებას კონკრეტული მონაკვეთისა და მთლიანად ტექსტის 

გააზრებისათვის. ხოლო შეფასების შემდეგ ისინი ხანდახან მიმართავდნენ 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას. მონაწილე C3-ის თქმით: 

C3 - …თუ არ არის მნიშვნელოვანი, ვცდილობ კონტექსტიდან მივხვდე ან საერთოდ თავი დავანებო. 

 მონაწილეები ასევე ცდილობდნენ წაკითხული მონაკვეთიდან საერთო აზრის 

გამოტანას, ანუ ისინი ახდენდნენ სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას. მონაწილე 

D3-ის მიხედვით,  

D3 - ... თუ აბზაციდან გავიგე შინაარსი, მაშინ არ ვთარგმნი. 

მხატვრული ტექსტების უკეთესი გააზრებისთვის მონაწილეები იყენებდნენ 

მიმდინარე მონაკვეთისა და წინა მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვას. წინა 

მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვაზე მხოლოდ ერთმა მონაწილემ (A3) მიუთითა, 

ხოლო მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა დასახელდა რამდენიმე 

მონაწილის (C3, G2, H2, J4) მიერ. ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან დაკავშირებაზე 

მონაწილეებმა G2-მა და A3-მა მიუთითეს. გონებრივ თარგმანს G2-ის და J4-ის გარდა 

ყველა მონაწილე მიმართავდა, მათ შორის ყველაზე ძლიერი მონაწილე C3-იც. F3-ის 

მიხედვით, გონებრივი თარგმნა ეხმარებოდა მას ტექსტის აღქმა-გააზრებაში: 

F3 - გონებაში მიდის ხოლმე თარგმანი. თუ არ ვთარგმნე, მერე მავიწყდება ხოლმე. უფრო ადვილია, 

როცა გონებაში ვთარგმნი. 

 მონაწილეები A3, C3, E2, G2, J4 ცდილობდნენ პერსონაჟთა გარეგნობის, ტექსტში 

ასახული მოლენებისა და სიტუაციის ვიზუალიზაციას. განსჯის გადავადება კი 

სტუდენტებს საშუალებას აძლევდა გამოეტოვებინათ რთული მონაკვეთები, რის 

შემდეგაც ისინი ცდილობდნენ ამავე მონაკვეთების ახსნას ტექსტის დარჩენილ 

ნაწილში.   
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მწერლის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე ყურადღების გამახვილება 

გამოყენებულია მონაწილეების A3, C3, E2, G2, H2-ის მიერ. ისინი ტექსტში ეძებდნენ 

მონაკვეთებს, რომელიც მათი აზრით, ავტორის საქმელს გადმოსცემდა. მონაწილე G2-

ის მიხედვით,  

G2 - სადღაც ვიპოვი ხოლმე ისეთ ფრაზას ან წინადადებას, რომ ვხვდები ხოლმე... და ერთი 

წინადადება მახვედრებს, რისი თქმა უნდა ავტორს. 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მონიშვნა/ჩანაწერების გაკეთებაზე მიუთითეს 

მონაწილეებმა A3, D3, E2, G2, H2.  სიტყვის მნიშვნელობის მიწერა მხოლოდ J4-ის მიერ 

გამოყენებული სტრატეგიაა. მონაწილეების E2-ისა და H2-ის მიერ გამოყენებულია 

სტრატეგიაა - ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან. მონაწილე  H2-ის 

მიხედვით:  

H2 - როდესაც კითხულობ, ცდილობ, რომ რაღაც ისწავლო, რაღაც გაიგო… ავტორს უნდოდა ეთქვა, 

რომ ნივთების გაღმერთებას და ასეთი რაღაცეებისკენ სწრაფვას არ მოაქვს ბედნიერება. ასევე, 

ურთიერთობებია მთავარი... 

 დასკვნების გაკეთებაზე მხოლოდ ორმა მონაწილემ (H2, F3) მიუთითა. 

მონაწილე F3-მა ასევე მიუთითა ინფორმაციის შეჯამების გამოყენებაზე. 

კონცენტრაციის და ყურადღების კონტროლი,  გაგების შემოწმება და საკუთარი 

თავის პერსონაჟების ადგილას წარმოდგენა/პერსონაჟებთან საკუთარი თავის 

გაიგივება, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გამოყენებულია თითო მონაწილის მიერ.  

მონაწილეებმა E2, F3 და H2 მიუთითეს გამოყენებული სტრატეგიების უფრო 

ეფექტური სტრატეგიებით ჩანაცვლების შესახებ. მონაწილე E2-ის მიხედვით: 

E2  - ახლა ვცდილობ ნაკლებად გამოვიყენო ლექსიკონი, ჯერ მივხვდე, რისი თქმა სურდა ავტორს. თუ 

ეს წინადადება ისეთია, რომ მთლიანად ვერ ვიგებ ხოლმე, მაინცდამაინც არ ვცდილობ ხოლმე ის 

წინადადება მაშინვე გადავთარგმნო. იქნება შემდეგმა  წინადადებებმა განმარტოს წინა წინადადება. 

პედაგოგის დახმარების მიმართულებები მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას და 

მისი ჩართულობის ხარისხი: მონაწილეებმა ასევე ისაუბრეს იმის შესახებ, თუ 

ლექტორის როგორი დახმარება იქნებოდა მათთვის სასურველი. მათი აზრით, 

პედაგოგმა უნდა გასცეს მითითებები და დაეხმაროს სტუდენტებს გაუგებარი, 

ბუნდოვანი მონაკვეთების უკეთ გააზრებაში. მონაწილეთა პასუხებში ნათლად 

გამოჩნდა მათი მეტ-ნაკლებად ავტონომიური კითხვის სურვილი. დანართში #34 
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მოცემულია ინფორმაცია პედაგოგის დახმარების საჭირო მიმართულებებისა და 

ჩართულობის შესახებ.  

მონაწილეებმა (A3, E2) მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს პედაგოგის მითითებები 

ავტორის ბიოგრაფიისა და იმ ეპოქის შესახებ, რომელშიც წასაკითხი მხატვრული 

ტექსტი დაიწერა. მონაწილე A3-ის თქმით, მაღალმხატვრული ნაწარმოებები 

დაწერილია ავტორების პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით და ამ ინფორმაციის 

ცოდნა სტუდენტებისთვის იქნებოდა ძალიან სასარგებლო. მონაწილეებმა A3-მა და 

D3-მა სურვილი გამოთქვეს პედაგოგმა გასცეს მითითებები ლექსიკის 

მიმართულებით, თუმცა მისი დახმარება მხოლოდ კონტექსტში სიტყვის მორგების 

კუთხით ისურვეს. მონაწილე C3-მა სასურველად მიიჩნია პედაგოგის დახმარება 

მხატვრული ტექსტის არჩევისას: 

C3 - მე ზოგადად მნიშვნელობას ვანიჭებ ხოლმე, რას გირჩევს და რატომ გირჩევს ნაწარმოების 

წაკითხვას. ლექტორი ასე თუ ისე ხედავს, რა სირთულის დაძლევა შეგვიძლია... როცა ის გვირჩევს, ის 

გვირჩევს იმ ძალების შესაბამისად. 

მნიშვნელოვანია პედაგოგმა მოახერხოს სტუდენტთა დაინტერესება 

ნაწარმოების წაკითხვამდე, რათა გაიზარდოს კონკრეტული მხატვრული ტექსტის 

წაკითხვის მოტივაცია. აღნიშნულზე მონაწილე E2-მა მიუთითა. სტუდენტმა G2-მა 

საჭიროდ მიიჩნია დახმარება მხატვრული ტექსტის დასაწყისში, რათა თავიდანვე 

სწორი მიმართულებით მოხდეს სტუდენტთა მიერ ტექსტის გააზრება. იგივე 

მონაწილემ სურვილი გამოთქვა პედაგოგი დაეხმაროს მას არასწორი ინფორმაციის 

გამოსწორებაში. მონაწილე F3-მა კი საჭიროდ მიიჩნია სტრატეგიათა სწავლება 

მხატვრული ტექსტის კითხვის ეფექტურობის გაზრდისა და გააზრებული კითხვის 

უნარის განვითარებისთვის: 

F3 - ...ლექტორმა  უნდა იცოდეს ის გზები, როგორ მიმიყვანოს იქამდე, ისევ მე როგორ გავიგო, მაგაში 

რომ დამეხმაროს. 

ყველაზე მეტად სტუდენტები საჭიროებდნენ მსჯელობის გზით 

გაუგებრობების აღმოფხვრასა და ტექსტის მნიშვნელოვანი იდეების ერთობლივ 

შეჯამებას (E2, F3, H2, H2). მონაწილე  H2-ის მიხედვით: 

H2 - ...რომ წავიკითხო და მერე საუბარი ლექტორთან, რამდენად სწორად გავიგე რაღაც მონაკვეთები, 

რომლებიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ბუნდოვანია და რთულია, იმაზე რომ განმარტება მომცეს.  
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მხატვრული ტექსტის კითხვის პროცესის ავტონომიურობის შენარჩუნების 

სურვილი მონაწილეებმა A3 და G2 გამოთქვეს. თუმცა, სრული ავტონომიურობა არ 

იყო სასურველი. როგორც კვლევის ერთ-ერთმა წარმატებულმა მონაწილე H2-მა 

განაცხადა: 

H2 - სულმთლად დამოუკიდებლად, მემგონი, რთულია, საშინაო კითხვას ვგულისხმობ... 

მეორე ინტერვიუდან, პირველთან შედარებით, უკვე ნათლად გამოვლინდა 

მონაწილეთა განვითარების ტენდენციები. ერთადერთი სტუდენტი, რომელმაც 

გადაწყვეტილად არ დააფიქსირა გააზრებული კითხვის განვითარების ტენდენცია, 

იყო მონაწილე D3. შეკითხვაზე, გაიზარდა თუ არა იგი, როგორც მკითხველი, მან 

ორაზროვანი პასუხი მოგვცა (მის პასუხში არის არა/კი-ს მონაცვლეობა).  

სტრატეგიათა ცვლილება: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შეცვლილია 

მონაწილეთა მიდგომები და სტრატეგიები მხატვრული ტექსტის დამუშავების 

კუთხით. ძირითადად, მონაწილეთა მხრიდან შემცირებულია ლექსიკონის 

გამოყენება (A3, E2, F3, J4, H2) და მცდელობაა შინაარსის უკეთესად გააზრების (A3, E2, 

F3, G2, H2). ასევე, მონაწილეებმა დაიწყეს უგულებელყოფისა და კითხვის 

გაგრძელების, ასევე განსჯის გადავადების გამოყენება (E2, G2, H2), ხოლო მონაწილე 

E2-მა დაიწყო ავტორის სათქმელის ძიება. სტუდენტი J4-ის თქმით, ის გაიზარდა იმ 

კუთხითაც, რომ კონტექსტში უადვილდებოდა სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრა. 

მონაწილე H2-ის მიხედვით: 

H2 - ადრე ვცადე წაკითხვა, მაგრამ პრობლემებისა და დაბრკოლებების გამო თავი დავანებე. ახლა 

მივხვდი, რომ რაღაც ნაწილი, რასაც ვერ იგებ, შეიძლება გამოტოვო, მაგრამ ბოლოს ზუსტად ის 

მონაკვეთიც გასაგები გახდეს... ალბათ, უფრო მარტივად ვუდგები კითხვის პროცესს... იმასაც 

მივხვდი, რომ აუცილებელი არ არის სათითაო წინადადება გადათარგმნო და ყველა სიტყვის 

მნიშვნელობა იცოდე, მთავარია მიხვდე შინაარსს. 

მართალია სტრატეგიებს ყველა მონაწილე იყენებდა, თუმცა C3 ყველაზე 

ეფექტურად ახდენდა შესაფერისი სტრატეგიების გამოყენებას შესაფერის 

სიტუაციასთან მიმართებით. მონაწილემ მიუთითა იმაზე, რომ სასურველია მეტი 

ინტენსივობით გამოიყენოს ვარაუდების დაშვება და მათი შემოწმება. გარდა ამისა, 

როგორც ზემოთაც მივუთითეთ, ის დარწმუნდა თავის შესაძლებლობებში და უფრო 

დიდი ნაწარმოებების კითხვის სურვილი გაუჩნდა.  
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რადგანაც ლექსიკური მარაგის ზრდა კითხვითი უნარის განვითარებასთან 

აქტიურ კავშირშია, ჩვენ ასევე დავინტერესდით, თუ რამდენად ცდილობდნენ 

მონაწილენი მიხვედრილი, ან ლექსიკონში მოძებნილი სიტყვების 

მიზანმიმართულად დამახსოვრებას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მონაწილეები 

A3, D3, G2, J4, H2 ლექსიკონში მოძებნილი სიტყვების დასწავლას არ მიმართავდნენ (იხ. 

დანართი #35) და მოძებნის შემდეგ თავს ანებებდნენ. მონაწილე J4-ის მიხედვით:  

J4 - როცა ვკითხულობ, ვნახავ და მივაწერ. მერე თუ დამამახსოვრდება, დამამახსოვრდება, თორემ უკან 

არ მივალ და არ ვისწავლი.  

ლექსიკონში მოძებნილ სიტყვებს მოძებნის შემდეგ მიზანმიმართულად 

სწავლობდნენ მონაწილეები E2 და С3. სიტყვების სწავლამდე მონაწილე E2 აფასებდა 

მათი ცოდნის მნიშვნელობას და თუ ფიქრობდა, რომ მომავალში გამოადგებოდა, 

სწავლობდა. როგორც სტუდენტმა С3-მა განაცხადა, იგი აწარმოებდა ლექსიკონის 

რვეულს, მოგვიანებით უბრუნდებოდა მასში ამოწერილ სიტყვებს და ცდილობდა 

მათ მიზანმიმართულ დასწავლას. მისი ყურადღების ცენტრში უფრო ის სიტყვები 

ხვდებოდა, რომლებიც მისი აზრით, გამოსადეგი იყო, თუმცა სურვილი და 

მცდელობა ყველას დამახსოვრების ჰქონდა.  

მიხვედრილი სიტყვების სწავლა/დამახსოვრება: სიტყვის მნიშვნელობის 

კონტექსტში მიხვედრის შემდეგ მის მიზანმიმართულ დამახსოვრებას მონაწილეთა 

უმეტესობა ნაკლებად ცდილობდა ან ნაკლებად ამახსოვრდებოდა. მხოლოდ 

მონაწილეებმა D3, E2, J4 მიუთითეს, რომ მათ ამახსოვრდებოდათ მიხვედრილი 

სიტყვები. დანარჩენმა სტუდენტებმა მიიჩნიეს, რომ მიხვედრის პროცესის შემდეგ 

მისი დამახსოვრება აღარ იყო აქტუალური და აგრძელებდნენ კითხვას. სტუდენტებმა 

(A3, F3, G2, H2) აღიარეს, რომ კონტექსტში მიხვედრილი სიტყვა პირველივე 

შეხვედრისას არ იქცევდა მათ ყურადღებას. ისინი მის შემჩნევას რამდენჯერმე 

შეხვედრის შემდეგ იწყებდნენ.  მონაწილე G2-ის მიხედვით: 

G2 - რამდენჯერმე უნდა შემხვდეს ხოლმე. აი, ეს maid დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ 

შემხვდა და დამამახსოვრდა მისი მნიშვნელობა... თუ ძალიან ბევრჯერ არ შემხვდა, ხუთჯერ მაინც, და 

თავისი ზუსტი თარგმანი და სწორი ადგილი არ მოვუძებნე, არ მამახსოვრდება.  
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ტექსტში უცხო სიტყვის რამდენჯერმე შეხვედრა მონაწილეთათვის 

აღნიშნული სიტყვის მნიშვნელობის საცნობი სიგნალი იყო. ამიტომ, ზოგიერთი 

მონაწილე ცდილობდა ხშირად შეხვედრილი სიტყვის სწავლა-დამახსოვრებას.  

A3 - ...თუ რამოდენიმეჯერ შემხვდა და მნიშვნელოვანი სიტყვაა ვხვდები, მაშინ ვიმახსოვრებ. ასე 

ვაკეთებ ხოლმე... რომ მეორდება, ვხვდები, რომ მნიშვნელოვანია და ვცდილობ, რომ ჩავიწერო, 

მოვინიშნო.  

საინტერესოა კვლევის მონაწილეთა მიერ მხატვრული ტექსტის შეფასების 

შედეგები. ჩვენი თხოვნით, თითოეული ტექსტი უნდა შეფასებულიყო სირთულისა 

და სასიამოვნოდ წაკითხვადობის მიხედვით. ყველა მონაწილეს მოეწონა პირველი 

ორი მხატვრული ტექსტი („შენიღბული ანგელოზი“ და „მოგვების ძღვენი“), თუმცა 

თანამედროვე მოკლე მოთხრობებმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. იმ 

მონაწილეთა რიცხვს, რომლებიც „აქვა ბულვარით“ არ მოიხიბლნენ, მიეკუთვნება G2, 

F3, D3, H2, ხოლო „უზარმაზარი რადიო“ არ მოეწონათ სტუდენტებს G2, J4, F3, D3. 

მხატვრული ტექსტის მოცულობის გათვალისწინება: როგორც სტუდენტმა A3-

მა განაცხადა, პატარა ნაწარმოებები არ იყო დამღლელი, ამიტომ ასეთი ტექსტები 

მისთვის სრულიად მისაღები იყო წასაკითხად. მას სტიმულს აძლევდა დაძლევადი 

ნაწარმოების კითხვა. ასევე, მან აღნიშნნა, რომ უყვარდა ტექსტები მოვლენათა 

ქრონოლოგიური აგებით, რადგან ყველაფერი უფრო გასაგები ხდებოდა მისთვის:  

A3 - არ მიყვარს ისეთი, რაღაცეები რომ იხლართება. მიყვარს ისეთი, ყველა მოვლენა ერთმანეთს რომ 

მიჰყვება.   

სირთულე და აზრის ბუნდოვანება: მონაწილეთა მიხედვით, გაუგებრობები და 

ბუნდოვანებები უარყოფითად მოქმედებდა ტექსტის მიმზიდველად შეფასებაზე.  

მონაწილე G2-ის მიხედვით,  

G2 - „აქვა ბულვარი“ ვერ მესიამოვნა, იმიტომ რომ ვერ ვხდებოდი, რისი თქმა უნდოდა [ავტორს] და ამ 

მცდელობამ ვერ შემაგრძნობინა ეს სიამოვნება...  

ტექსტის არამიმზიდველობას ავტორის სათქმელის ნაკლები აქტუალობა და 

ღირებულებაც განაპირობებდა.  მონაწილე  G2-ის მიხედვით: 

G2  - არ მგონია, რომ რაიმე მნიშვნელოვანის თქმა უნდოდა.   
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 „აქვა ბულვარის“ არამიმზიდველობის მიზეზად მონაწილე H2-მა აზრის 

ბუნდოვანება, უინტერესობა და ავტორის სათქმელის ნაკლები ღირებულება 

მოიაზრა: 

H2 - აქ ჩემთვის უფრო ისეთი იყო... ცოტა რთული იყო მთავარი სათქმელის დანახვა, ვერც 

განვითარებას მივხვდი... დასასრულიც ცოტა ბუნდოვანი იყო... ალბათ, ეს მოთხრობა ნაკლებად 

საინტერესო იყო ჩემთვის, რადგან უფრო ნაკლებად გასაგებიც იყო და უფრო ღირებულიც ვერაფერი 

დავინახე თითქოს. 

შინაარსობრივი მიმზიდველობის გათვალისწინება: მონაწილე D3 იყო 

მაგალითი, თუ როგორ კარგავს მკითხველი/ენის შემსწავლელი მოტივაციას მისთვის 

არასაინტერესო ნაწარმოების შერჩევისას. მან განაცხადა, რომ მხატვრულ ტექსტებს 

წაიკითხავდა, თუ ეცოდინებოდა, რომ ისინი საინტერესო იქნებოდა.  

აღსანიშნავია, რომ მონაწილეთა სიმპატია კლასიკური ამერიკული 

მოთხრობების მიმართ არ უკავშირდებოდა მაინცდამაინც მხატვრული 

ნაწარმოებების თანამედროვე და კლასიკურ ტექსტებად კლასიფიკაციას. მათი 

სიმპატიის ძირითადი განმსაზღვრელი იყო შინაარსის საინტერესოობა.  

 

3.4. მსჯელობა 

ჩატარებული კვლევა გვაძლევს მდიდარ და დეტალურ ინფორმაციას 

მხატვრული ტექსტების კითხვისა და მისი გააზრების მიმდინარეობის შესახებ. 

კვლევის შედეგებმა წარმოაჩინეს კითხვის დროს წარმოქმნილი სირთულეები და 

პედაგოგების მიერ გასათვალისწინებელი ფაქტორები, ასევე, მკითხველის 

დამოკიდებულება მხატვრული ტექსტების კითხვის მიმართ და მისი ინტერესები. 

კვლევის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია გამოყენებულია მასში დასმულ 

კითხვებზე პასუხების გასაცემად. 

როგორი დამოკიდებულება აქვთ ინგლისური ენის შემსწავლელებს 

ინგლისურენოვანი ავთენტური ლიტერატურის კითხვის მიმართ? ავთენტური 

ლიტერატურის წაკითხვა სხვადასხვა მკითხველისთვის ერთნაირად სასურველი არ 

არის. მკითხველთა ნაწილს უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს მხატვრული 

ტექსტების კითხვის მიმართ (კვლევიდან გასული მონაწილეები), უმრავლესობა 
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გამოთქვამს მათი წაკითხვის სურვილს, თუმცა ზოგიერთი მათგანისთვის ეს 

სურვილი მეტად უკავშირდება ინგლისური ენის უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის 

ზრუნვის აუცილებლობას, რადგან მონაწილენი იყვნენ ინგლისური ენის 

მიმართულების სტუდენტები. მონაწილეთა უმრავლესობისთვის მხატვრული 

ტექსტების დამოუკიდებელი კითხვა საკუთარი ძალების გამოცდისა და 

სირთულეების დაძლევის შესაძლებლობაა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

მონაწილეები, რომლებშიც კითხვისა და გააზრების პროცესი დაბრკოლებებით 

მიმდინარეობს, მიუთითებენ მხატვრული ტექსტების წაკითხვის ნაკლებ 

მოტივაციაზე, მაშინ, როდესაც წარმატებული მონაწილენი გამოხატავენ მზარდ 

მოტივაციას და გამოთქვემენ უფრო მეტი მოცულობის ნაწარმოებების წაკითხვის 

სურვილს. აღსანიშნავია, რომ პირველი ინტერვიუდან მეორე ინტერვიუმდე 

მკითხველთა დამოკიდებულებები მსგავსია. მხოლოდ ერთი მონაწილის 

დამოკიდებულება იცვლება - კლებულობს მისი მოტივაცია არასაინტერესო მასალის 

მიწოდების გამო, რის შედეგად მონაწილე შემდგომი წაკითხვისთვის აუცილებლად 

მიიჩნევს მისთვის საინტერესო ტექსტის შერჩევას. 

რა პროცესები მიმდინარეობს კითხვის დროს? ჩვენს მიერ აღმოჩენილი პროცესები, 

რომლებიც უცხო ენაზე მხატვრული ტექსტების კითხვის მომენტში მიმდინარეობს, 

ამყარებს გრები და სთოლერის (Grabe & Stoller, 2002) მიერ შემუშავებულ მოდელს. 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ ის პროცესები, რომლებიც მშობლიურ ენაზე დახელოვნებულ 

მკითხველში მიმდინარეობს, ასევე მიმდინარეობს უცხო ენაზე კითხვის პროცესშიც. 

განსხვავებულია მხოლოდ ამ პროცესების ფუნქციონირება. ის პროცესები, რომლებიც 

ავტორების მიხედვით, პირველ ენაზე კითხვისას არის ავტომატური (ლექსიკის 

ცნობა, სინტაქსური გარჩევა, სემანტიკური წინადადების ფორმირება, მოკლე 

მეხსიერების აქტივაცია), უცხო ენაზე კითხვის დროს ნაკლებად ავტომატურია და, 

შესაბამისად, ნაკლებად სწრაფი. გამომდინარე აქედან, მოკლე მეხსიერებას მეტი 

დატვირთვით უწევს მუშაობა მიღებული ინფორმაციის აზრიან ინფორმაციად 

გასაერთიანებლად და სემანტიკური წინადადებების ფორმირება ხშირ შემთხვევაში 

დაბრკოლებებით ხორციელდება. იმ მონაწილეებში, რომლებიც საკმაოდ კარგი 

ლექსიკური მარაგით გამოირჩევიან, სემანტიკური წინადადებების ფორმირების 
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პროცესი გაცილებით ეფექტურად და სწრაფად ხორციელდება, ხოლო იმ 

მონაწილეებში, რომელთა ლექსიკური მარაგიც საკმაოდ მწირია, წინადადებებიდან 

აზრის გამოტანა/ფორმირების პროცესი, ხშირ შემთხვევაში, ფრაგმენტულად 

ხორციელდება, ანუ ისინი ხანდახან იაზრებენ წინადადების გარკვეულ ნაწილს. 

დანარჩენი პროცესები: გააზრების ტექსტის მოდელისა და მკითხველის 

ინტერპრეტაციის სიტუაციური მოდელის შექმნა, ასევე წინარე ინფორმაციის 

გამოყენება და დასკვნების გამოტანა უცხო ენაზე კითხვის მომენტშიც მიმდინარეობს. 

მონაწილეები ხშირ შემთხვევაში ახერხებენ ძირითადი იდეების შემჩნევასა და 

არაძირითადისგან გამორჩევას გააზრების ტექსტის მოდელის შექმნის დროს, თუმცა 

ხანდახან ხარვეზები ჩნდება მკითხველის ინტერპრეტაციის სიტუაციური მოდელის 

შექმნისას, როდესაც ზოგიერთი მთავარი და არამთავარი იდეის დანახვა ხდება 

ზოგჯერ წარუმატებლად, ზოგჯერ წარმატებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

კონტროლის განხორციელება, რომელიც თავის თავში მოიცავს სტრატეგიათა 

გამოყენებას და მონიტორინგს, მეტად საჭიროა უცხო ენაზე კითხვის დროს, რადგან 

ის მკითხველს ლექსიკური ერთეულის მიხვედრის პროცესში და სემანტიკური 

წინადადებების ფორმირებისას უფრო ინტენსიურად სჭირდება.  

რა პრობლემებია მხატვრული ნაწარმოებების კითხვის პროცესში? პრობლემები, 

რომლებიც კვლევამ გამოავლინა, უკავშირდება ძალიან ბევრ უცხო სიტყვას, აგრეთვე 

მათ გამოყენებას უცნობ კონტექსტში. გარდა ამისა, ფრაზული ზმნები, იდიომები, 

მხატვრული ეპითეტები, ავტორის წერის სტილი და სხვა ლიტერატურული ტექსტის 

მახასიათებლები სირთულეს წარმოადგენს მკითხველისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი დაბრკოლება კითხვის გააზრებაში ავტორის სათქმელის დანახვის სირთულეა, 

რაც იწვევს ბუდოვანებასა და გაუგებრობას მკითხველში. ვნებითი გვარისა და სხვა 

გრამატიკული სტრუქტურების არასაკმარისი ცოდნა, აგრეთვე ერთ-ერთი 

ხელისშემშლელი ფაქტორია კითხვის მომენტში. ტექსტის სტრუქტურისა და მისი 

მაორგანიზებელი ელემენტების არასაკმარისი ცოდნა ასევე აფერხებს კითხვის 

სისწარაფესა და ხელს უშლის გარკვეული მონაკვეთების ეფექტურ გააზრებას. გარდა 

ამისა, მონაწილეთა უმრავლესობა არ არის დაუფლებული სტრატეგიულ კითხვას, 

რომლის ცოდნაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გააზრებულ კითხვას.  
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მნიშვნელოვანია, რომ პირველი და მეორე ინტერვიუს მიმდინარეობისას, 

მონაწილეთა მიერ დასახელებულ სირთულეებში პირველ ადგილზეა უცხო 

სიტყვების სიმრავლე, რომელიც შესაბამისად 8 მონაწილის (I ინტერვიუ) და 7 

მონაწილის მიერ (II ინტერვიუ) არის დასახელებული. მონაწილეები ორივე 

ინტერვიუში ასევე ასახელებენ სიტყვების უცნობ კონტექსტში გამოყენებას, 

დასაწყისი ნაწილის სირთულეს, და ა.შ. პირველი ინტერვიუსგან განსხვავებით, 

რომელშიც მწერლის სათქმელის დანახვის სირთულეს ერთი მონაწილე აღნიშნავს, 

მეორე ინტერვიუს მიმდინარეობისას 6 მონაწილე მიუთითებს მასზე. 

რა სტრატეგიებს იყენებენ მკითხველები? მკითხველები იყენებენ მრავალფეროვან 

სტრატეგიებს შეხვედრილი სირთულეების დასაძლევად. ყველაზე მეტად 

გამოყენებული სტრატეგიებია სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა, 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება, უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება, 

ლექსიკონის გამოყენება, მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა და 

გონებრივი თარგმანი, თუმცა, მკითხველები ასევე მიმართავენ კითხვების დასმასა და 

მათზე პასუხების მოძიებას, ვარაუდების დაშვებასა და მათ შემოწმებას, დასკვნების 

გამოტანასა და ინფორმაციის შეჯამებას, და ა.შ. ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ცხრილები 

მოწმობს, რომ მხატვრული ტექსტების კითხვისას მხოლოდ ბევრი სტრატეგიის 

გამოყენება არ განაპირობებს წარმატებულ გააზრებას. ნაკლებად წარმატებული 

მკითხველებიც იყენებენ საკმაოდ ბევრ სტრატეგიას, თუმცა, ისინი ხანდახან ცდებიან 

გამოყენებულ სტრატეგიათა შესაფერის შეფასებაში, რომელსაც უნდა მოჰყვეს 

არასწორი ინფორმაციის გამოსასწორებლად ღონისძიებათა გატარება და ეფექტურ 

სტრატეგიათა გამოყენება. ასევე უმნიშვნელოვანესია ყურადღებისა და 

კონცენტრაციის კონტროლი, რომელიც ხშირად წარმატებული გააზრების 

წინაპირობაა. სტრატეგიათა გამოყენების პარალელურად, აუცილებელია, რომ 

კითხვის დროს მიმდინარე პროცესები გარკვეულად ავტომატური იყოს. კვლევაში 

ყველაზე წარმატებული მკითხველის კითხვის დროს მიმდინარე გარკვეული 

პროცესები ავტომატურია და ნაკლები შეფერხებით მიმდინარეობს. უმთავრესად, ეს 

ეხება ლექსიკის ცნობას, რომელიც უადვილებს მონაწილეს სემანტიკური 

წინადადებების ფორმირების პროცესს და შესაბამისად, გააზრების ტექსტის მოდელი 
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და მკითხველის ინტერპრეტაციის სიტუაციური მოდელი ყოველთვის ძალიან 

წარმატებულია, რომლებშიც დასკვნების გამოტანა შესაბამისი ტექსტუალური 

ინფორმაციის საფუძველზე ხდება. ცალკეული მონაკვეთების გააზრების 

პრობლემები ნაკლებია და, შესაბამისად, მონაწილის კითხვის მოდელი არ ითხოვს 

ბევრ შესწორებას. მეორე, რაც წარმატებულ მკითხველს განსაკუთრებით გამოარჩევს 

ნაკლებად წარმატებული მკითხველისაგან, არის საკუთარი შესაძლებლობების სწორი 

შეფასება, ტექსტზე მყისიერი რეაგირება და სტრატეგიათა ცვლილება ტექსტის 

სირთულისა და წაკითხვის მიზნის შესაბამისად.  

თუმცა, კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ სტრატეგიები მონაწილეთა მიერ 

გამოყენებულია იმ უნარების დასაძლევად, რომლებიც მათში ნაკლებად 

ავტომატურია. ყველაზე სუსტი კითხვის უნარის მქონე მკითხველი, რომლის 

დიაგნოსტიკური ტესტის შედეგიც ძალიან დაბალია (14 ქულა), აქტიურად იყენებს 

ბევრ სტრატეგიას წაკითხულის გააზრების დასახმარებლად და, მართალია, 

გარკვეული ხარვეზებით, მაგრამ მაინც ახერხებს ტექსტის გააზრებას მნიშვნელოვანი 

იდეების დანახვით.  

მკითხველის მიერ კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის, ასევე 

თვითკორექციის ცალკეული შემთხვევები აბსოლუტურად სწორ გააზრებას არ 

განაპირობებს. სასურველია, რომ კონცენტრაციისა და ყურადღების დაკარგვას, ასევე 

არასწორ ინფორმაციას შეესაბამებოდეს კონცენტრაციის კონტროლისა და 

თვითკორექციის მიახლოებითი რაოდენობა, რათა უმეტესი ხარვეზი გამოსწორდეს 

აღნიშნულ სტრატეგიათა დახმარებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ 

ვახსენეთ არა ზუსტი, არამედ მიახლოებითი რაოდენობა. როდესაც ხარვეზი 

დასაშვებია და მკითხველი არასწორი გააზრებისკენ არ მიჰყავს, ასევე, თუ მონაკვეთი, 

რომელშიც დაშვებულია შეცდომა არ წარმოადგენს ტექსტის ცენტრალურ იდეას, 

მისი შესწორების გარეშე დატოვება ტექსტის ძირითად სტრუქტურასა და შინაარსს 

არ აზიანებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ პირველ და მეორე ინტერვიუში ლექსიკონის 

გამოყენება, უცხო სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა და სავარაუდო 

ჰიპოთეზების ფორმირება ყველა მონაწილის მიერ სახელდება, შესამჩნევია სხვა 
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სტრატეგიათა რაოდენობრივი ზრდის ტენდენცია. მეორე ინტერვიუს მიხედვით, 

უფრო მეტი მონაწილე იყენებს ინფორმაციის ვიზუალიზაციას, გონებრივ თარგმანს, 

ტექსტის დაკავშირებას წინარე ცოდნასთან, განსჯის გადავადებას, ვარაუდების 

დაშვებას, მათ შემოწმებას, და ყველა მათგანი იყენებს სიტყვის მნიშვნელობის 

შეფასებას, უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას. მეორე ინტერვიუს 

მიხედვით, მონაწილეები იყენებენ ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე 

ყურადღების გამახვილებას, ასევე ფიქრს, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან. 

ზრდის ასეთი მკვეთრი ტენდენცია ხმამაღლა ფიქრის სესიებს შორის არ შეიმჩნევა. 

როგორც ჩანს, მონაწილეებს უკვე დაწყებული აქვთ თვითდაკვირვება და თავიანთი 

კითხვის პროცესებში წვდომის მცდელობა. გარდა ამისა, მეორე ინტერვიუს 

მსვლელობისას ისინი უფრო ამომწურავად საუბრობენ კითხვის მიმდინარეობაზე. 

რამდენად ახერხებენ სტუდენტები დახმარების გარეშე მხატვრული ლიტერატურის 

გააზრებულ გაგებას? ხმამაღლა ფიქრის სესიები, მონაწილეთა დღიურები და 

ინტერვიუები მოწმობს, რომ მკითხველები ახერხებენ ზოგიერთი ტექსტის 

გააზრებულ გაგებას, თუმცა ზოგიერთს ძალიან უჭირს გააზრებული კითხვა, რადგან 

მხატვრული ტექსტები ტოვებს ბევრ გაუგებრობასა და ბუნდოვანებას. ეს 

უკანასკნელნი ზოგიერთ ნაწარმოებში სრულყოფილ გააზრებას ვერ აღწევენ და ვერ 

ხედავენ მწერლის სათქმელს. დღიურები და ინტერვიუები აგრეთვე მოწმობს, რომ 

პედაგოგის დახმარება მათ გაუადვილებს კითხვის პროცესს და ბუნდოვან 

ადგილებსაც მოჰფენს ნათელს.  

როგორ მიმდინარეობს გააზრებული კითხვის განვითარება ლიტერატურის 

წაკითხვისას? მკითხველთა გააზრებული კითხვის განვითარება მხატვრული 

ტექსტების წაკითხვისას პედაგოგის დახმარების გარეშე სხვადასხვა ტემპით 

მიმდინარეობს. ერთი მონაწილის გარდა ყველა მკითხველი ადასტურებს საკუთარი 

თავის, როგორც მკითხველის განვითარების ტენდენციას. მონაწილეებს დაწყებული 

აქვთ ზოგიერთი არაეფექტური სტრატეგიის შემჩნევა და მათი ჩანაცვლება სხვა 

სტრატეგიებით. მაგალითად, თითოეული მონაკვეთის დეტალური კითხვისა და 

გაგების ნაცვლად ისინი მიმართავენ უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძელების, 

ასევე განსჯის გადავადების, კონტექსტში სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრის 
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სტრატეგიათა გამოყენებას. თუმცა, სტუდენტების უმეტესობა ჯერჯერობით მაინც არ 

არის დაუფლებული შეცვლილი სტრატეგიების ეფექტურ გამოყენებას. ხმამაღლა 

ფიქრის სესიები და ინტერვიუები მოწმობს, რომ ზოგიერთი სტუდენტის 

განვითარება საგრძნობია (H2, J4), თუმცა, ხმამაღლა ფიქრის სესიები ასევე მოწმობს, 

რომ ზოგიერთი მონაწილის (F3) და ხანდახან G2-ის და A3-ის სტრატეგიათა 

ცვლილებას საბოლოო შედეგზე უმნიშვნელო გავლენა აქვს. საჭიროა სტუდენტის 

მეტაკოგნიტურ მკითხველად ჩამოყალიბება და გამოვლენილ ხარვეზებზე ეფექტური 

რეაგირება. 

ცალკე უნდა გამოვყოთ მონაწილე E2, რომლის გარკვეული წინსვლა შეიმჩნევა 

სესიებზე მიხვედრის სტრატეგიისა და უგულებელყოფის წარმატებული გამოყენების 

გამო, თუმცა სესიაზე წაკითხული მონაკვეთების გააზრებისას გარკვეული ხარვეზები 

მაინც ჩანს. ასევე, გონებრივი თარგმანის ძალიან ხშირი გამოყენების გამო კითხვის 

პროცესი საკმაოდ ნელა მიმდინარეობს. რაც შეეხება დღიურების მიხედვით 

მოთხრობების გააზრებას, ისინი ძალიან კარგად არის გააზრებული, თუმცა ის ფაქტი, 

რომ ყველა მათგანი დაგვიანებით არის ჩაბარებული იმის მიმანიშნებელია, რომ 

მონაწილეს განსაზღვრულ დროში უჭირს ტექსტების შესაფერისი დამუშავება და 

მიმართავს საკმაოდ დეტალურ გააზრებას კითხვის დროის გაზრდის ხარჯზე. 

ამიტომ, სასურველია, მკითხველი მიეჩვიოს გონებრივი თარგმანის ხანდახან 

ჩანაცვლებას უფრო ეფექტური სტრატეგიებით, რომლებიც დააჩქარებენ მისი 

კითხვის ტემპს.  

რა მითითებებს საჭიროებენ სტუდენტები გააზრებული კითხვის 

განვითარებისათვის და როგორ შეიძლება დაეხმაროს მათ პედაგოგი აღნიშნული 

მიზნის მიღწევაში? ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა, რომ მონაწილეებს 

სჭირდებათ პედაგოგის მითითებები გაკვეთილზე მხატვრული ტექსტის კითხვისას. 

ორივე ინტერვიუში, 4-4 მონაწილის მიერ დასახელებულია პედაგოგის დახმარების 

სურვილი ბუნდოვანების, გაუგებრობების აღმოფხვრაში. ლექსიკაში დახმარება 

პირველი ინტერვიუს მიმდინარეობისას 6 მონაწილის, ხოლო მეორე ინტერვიუს 

მიმდინარეობისას 2 მონაწილის მიერაა დასახელებული, თუმცა ეს უკანასკნელნიც ამ 

კუთხით დახმარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითხოვენ, თუ კონტექსტში ვერ 
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მოარგებენ ცალკეულ სიტყვებს. გარდა ამისა, ორივე ინტერვიუს მიხედვით, 

მონაწილეები დახმარებას ითხოვენ წინარე ცოდნის გააქტიურებაში.  

მიუხედავად იმისა, რომ ინტერვიუების დროს სტრატეგიათა სწავლების 

საჭიროებაზე მხოლოდ ერთი მონაწილე მიუთითებს, ხმამაღლა ფიქრის სესიები და 

დღიურები მოწმობს, რომ სტრატეგიათა გამოყენება ხშირ შემთხვევაში არ ხდება 

ეფექტურად და ენის შემსწავლელებთან აუცილებელია ამ კუთხით მუშაობა.  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია, რომლის სწავლება აუცილებელია 

მკითხველისთვის, არის ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა, 

ხოლო მიხვედრის შემდეგ აუცილებელია ყურადღება გამახვილდეს რამდენად 

წარმატებითაა ინტეგრირებული კონტექსტში, რათა შეცდომები თავიდან იქნეს 

აცილებული. მიუხვედრელობის შემთხვევაში კი აუცილებელია ლექსიკონის 

გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ ის კითხვის ტემპს ანელებს, მხატვრული 

ტექსტების კითხვის დროს საჭიროა და მისი გამოყენების დაზარება იწვევს 

გააზრების მნიშვნელოვან ხარვეზებს ნაკლებად კომპეტენტური მკითხველისთვის. 

ამიტომ მონაწილეები უნდა მიეჩვიონ მის მიზანშეწონილ გამოყენებას, თუმცა 

ლექსიკონის მოშველიებამდე, მათ უნდა განახორციელონ ახალი სიტყვის 

მნიშვნელობის სწორი შეფასება. თუ სიტყვა არ არის მნიშვნელოვანი და ის 

მონაკვეთი, რომელშიც უცხო სიტყვაა, ტექსტის საერთო გაგებაში დიდ როლს არ 

თამაშობს, მაგ, არის აღწერა, შესაძლებელია სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირება, 

განსჯის გადავადება, ან სულაც მისი უგულებელყოფა. განსჯის გადავადება  

მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა, რომლის გამოყენება მკითხველს სჭირდება გარკვეული 

მონაკვეთის გაუაზრებლობის შემთხვევაში. ასეთ დროს, მან შესაძლებელია 

გააგრძელოს კითხვა, თუმცა განახორციელოს მონიტორინგი და ტექსტში ეძებოს 

გაუგებარი მონაკვეთების ახსნა.  

აუცილებელია მკითხველი მიეჩვიოს უგულებელყოფისა და კითხვის 

გაგრძელების გამოყენებას სტრატეგიულად. იმ შემთხვევაში, როდესაც თავისი 

მნიშვნელობით ტექსტის საერთო გააზრებაში დიდი წვლილი არ შეაქვს, ხანდახან 

შესაძლებელია გაუგებარი სიტყვის, წინადადების ნაწილის, მთლიანი წინადადების, 

ან სულაც, გარკვეული მონაკვეთის გამოტოვება. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმ 
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შემთხვევაში, როდესაც უგულებელყოფის შედეგად წარმოიშობა მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის დანაკლისი, ან როდესაც მკითხველი ხვდება, რომ ის, რაც მან აღიქვა, 

წინააღმდეგობაში მოდის ტექსტის უფრო ახლად წაკითხულ მონაკვეთთან, 

აღნიშნული სტრატეგია გარდაიქმნება ანტისტრატეგიად მისი გამოყენების 

გაგრძელებისას და წარმოიქმნება უფრო მეტი გაუგებრობა და ხარვეზი ტექსტში. 

აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა გააზრების ხარვეზის პოვნა და 

ინფორმაციის დაზუსტება. ამისათვის კი სასურველია, მკითხველმა უგულებელყოფა 

ჩაანაცვლოს წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვით, რომელიც უზრუნველყოფს 

გამოტოვებული ინფორმაციის აღდგენას, ან არასწორი ინფორმაციის გამოსწორებას 

თვითკორექციის საშუალებით. თვითკორექცია მეტად საჭირო სტრატეგიაა კითხვის 

მომენტში და მისი გამოყენება მიანიშნებს, რომ მკითხველის მიერ ხორციელდება 

მონიტორინგი. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც წარმატებული, ასევე 

წარუმატებელი მკითხველების მიერ, ასევე აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენება 

შესაძლებელია ეფექტურად ან არაეფექტურად. მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილეთა 

მიერ პირველად აღქმული ინფორმაციის შესწორების შედეგად მიღებული ვერსია 

იყოს „სწორი“, რადგან კორექციის შედეგად შესაძლებელია გაცილებით არასწორი 

ვერსიის ჩამოყალიბება, როგორც ეს კვლევამ გამოავლინა. სწორი ვარიანტის 

არასწორი ვერსიით ჩანაცვლების შემთხვევაში თვითკორექციას აღვიქვამთ 

ანტისტრატეგიად, რომელიც ხელს უშლის ტექსტის მონაკვეთების მართებულად 

გაგებასა და წარმოშობს გააზრების ხარვეზებს. ამიტომ, აღნიშნული სტრატეგიის 

გამოყენებას მკითხველი უნდა მიეჩვიოს მიმდინარე ან წინა მონაკვეთის 

განმეორებით წაკითხვასა და კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლთან 

კომბინაციაში, რომელიც უზრუნველყოფს ტექსტში მოცემული ინფორმაციის 

შემჩნევასა და თვითკორექციის ეფექტურ გამოყენებას.  

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირების გამოყენების გარეშე კითხვა ხდება 

მონოტონური, ძალიან ნელი პროცესი, და მკითხველი მალე დაკარგავს მოტივაციას 

ნელი ტემპისა და უსასრულობის განცდის გამო. ამიტომ, მნიშვნელოვანია 

სტუდენტებს ვუბიძგოთ სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებისაკენ. მისი 

გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც მკითხველს არ აქვს სათანადო კომპეტენცია 
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აღნიშნული მონაკვეთის გასააზრებლად და მხატვრულ ტექსტებში მკითხველს 

სჭირდება მიხვდეს ზოგიერთი ფრაზის, წინადადებისა თუ მონაკვეთის შინაარსს. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება ხშირად ხორციელდება გონებრივი სქემის 

გავლენით: მკითხველი ცდილობს მისთვის გაუგებარი მონაკვეთი გაიაზროს თავისი 

ცოდნისა და გამოცდილების მიხედვით. გარდა ამისა, მისი გამოყენება ხშირად 

ხასიათდება კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვით, რადგან 

მკითხველმა მონაკვეთის მნიშვნელობის გააზრებისას ხშირად შეიძლება ყურადღება 

არ მიაქციოს ცალკეულ სიტყვებს, რომლებიც მიანიშნებენ ფორმირებული 

ჰიპოთეზის მცდარობაში. ამ ფაქტორების გამო, აღნიშნული სტრატეგიის ეფექტური 

გამოყენებისთვის აუცილებლია მონიტორინგის განხორციელება და ინფორმაციის 

შემდგომი შესწორება. ჩვენი აზრით, სასურველია, პედაგოგმა სტუდენტი მიაჩვიოს 

ორ ეტაპიან მონიტორინგს: მიმდინარე ანუ პირველად მონიტორინგს და შემდგომ 

ანუ დაგვიანებულ მონიტორინგს. მიმდინარე ანუ პირველადი მონიტორინგი 

გულისხმობს სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირებისთანავე შეჩერებას, მიმდინარე 

მონაკვეთის წაკითხვას და უკვე ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზის შემოწმებას კითხვით: 

ხომ არ არის რაიმე, რაც მიმანიშნებს მონაკვეთის მნიშვნელობის არასწორ 

გააზრებაზე? ხშირად, მიმდინარე/პირველადი მონიტორინგი საშუალებას აძლევს 

მკითხველს თვითკორექცია მოახდინოს მაშინვე და არასწორი გააზრებისკენ 

მიმავალი აზრი იქვე უკუაგდოს. ხოლო შემდგომი ანუ დაგვიანებული მონიტორინგი 

გულისხმობს ტექსტის შემდგომ მონაკვეთებში იმის შემოწმებას, სწორი იყო თუ არა 

წინა მონაკვეთებში მკითხველის მიერ გამოტანილი აზრი ამავე მონაკვეთების 

მნიშვნელობების შესახებ.  

გარდა ამისა, პედაგოგმა მკითხველები უნდა მიაჩვიოს ვარაუდების დაშვებასა 

და მათი სისწორის შემოწმებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ვარაუდები ხშირად 

ხორციელდება მკითხველის გონებრივი სქემიდან გამომდინარე და მისი 

მოლოდინების გათვალისწინებით, აუცილებელია სტუდენტებმა ტექსტში მუდმივად 

ეძებონ ინფორმაცია, რომელიც ან უზრუნველყოფს მათი სისწორის დადასტურებას, 

ან მკითხველს მიიყვანს მისი ვერსიის უარყოფამდე. თუმცა ასევე, სასურველია, 

მკითხველები მიეჩვიონ მიზანშეწონილი ვარაუდების დაშვებას. ანუ, 
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მნიშვნელოვანია გაიზრონ ისიც, ტექსტში მოცემული ინფორმაცია აძლევთ თუ არა 

მათ მსგავსი ვარაუდების გენერირების საშუალებას, რათა არ დაშორდნენ ტექსტის 

სისწორეს და ხელოვნურად არ შეიქმნას მოცემული ინფორმაციისგან დაშორებული 

ბევრი ვარაუდის შემოწმების საჭიროება. აღნიშნული სტრატეგიის არასათანადო 

გამოყენება ხელს უშლის მკითხველებს გააზრებაში და კითხვის პროცესში 

წარმოიშობა ბუნდოვანი, გაუგებარი მონაკვეთები, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ საქმე 

გვაქვს ანტისტრატეგიასთან. 

კითხვის დასმა დაკვირვებული და მეტაკოგნიტური მკითხველისთვის არის 

სიგნალი, რომ მის გააზრებაში გარკვეული დაბნეულობა შეიმჩნევა. თუმცა მისი 

ღირებულება განისაზღვრება დასმულ კითხვებზე პასუხების მოძიებასთან 

კომბინაციაში. გააზრებაში გარკვეული დაბრკოლების გადასალახად და დასმულ 

კითხვაზე პასუხების მოსაძიებლად მეტაკოგნიტურად მოაზროვნე მკითხველმა 

შეიძლება შესაბამისი ზომები მიიღოს: მიმდინარე მონაკვეთის ან წინადადების 

განმეორებითი წაკითხვა, ხანდახან  წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვაც, 

ლექსიკონის დახმარება და მიხვედრის სტრატეგიის მოშველიება, ან მსჯელობის 

გადავადებაც და ტექსტის შემდეგ ნაწილში აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის პოვნა. იმ 

შემთხვევაში, თუ დასმულ კითხვაზე პასუხის მოძიება მნიშვნელოვანი აღარ არის და 

აღნიშნულ ინფორმაციას ტექსტის ძირითად შინაარსსა და იდეებში მნიშვნელოვანი 

როლი არ აკისრია, საერთოდ მისი უგულებელყოფაც. 

ასევე, სტუდენტებს უნდა ვუბიძგოთ მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებით 

წაკითხვის აქტიური გამოყენებისკენ. იმ შემთხვევაში, თუ წაკითხული ინფორმაცია 

აზრიან ერთეულებად ვერ ერთიანდება, იგი მოკლე მეხსიერებიდან ქრება, ამიტომ 

განმეორებითი წაკითხვა ერთ-ერთი გზაა იმისთვის, რომ მოკლე მეხსიერებამ უფრო 

გამართულად იმუშაოს.  

მიუხედევად იმისა, რომ გონებრივი თარგმანის გამოყენების სარგებლიანობა  

მკვლევარებსა და პრაქტიკოს პედაგოგებს შორის საკამათო თემაა, ვფიქრობთ, რომ ის 

თანმდევი პროცესია უცხო ენაზე კითხვის დროს. მხატვრული ტექსტების 

წაკითხვისას  მონაწილენი საკმაოდ ხშირად იყენებენ მას, თუმცა, უნდა აღინიშნოს ის 

ფაქტი, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ის მონაწილეთათვის ხელისშემშლელია და 
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ზოგიერთ შემთხვევაში, პირიქით, დამხმარე. იმ შემთხვევაში, როდესაც არასათანადო 

ლექსიკური მარაგის მქონე მკითხველი იყენებს მას ინტენსიურად, რაც ზღუდავს 

კარგი და სწრაფი თარგმანის შესაძლობლობას, იგი აფერხებს მოკლე მეხსიერების 

ეფექტურ მუშაობას. შესაბამისად, რთულია სასურველი შედეგის მიღწევა და 

გონებაში წაკითხული ინფორმაციის გაერთიანება აზრიან, მნიშვნელობის მქონე 

წინადადებებად, რის გამოც კითხვის პროცესი ხდება ძალიან ნელი და არაეფექტური. 

ამ შემთხვევაში, გონებრივ თარგმანს უკუეფექტი აქვს და ის გადაიქცევა 

ანტისტრატეგიად. ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ მკითხველს შესაცვლელი აქვს 

სტრატეგია, მით უმეტეს, თუ გასააზრებელი მონაკვეთი დიდ როლს არ თამაშობს 

ტექსტის საერთო გააზრებაში, მკითხველი კი წვალობს მისი სათითაო სიტყვით 

გაგებაზე ლექსიკონის აქტიური დახმარებით. ასეთ სიტუაციაში მას 

ანტისტრატეგიად მივიჩნევთ სამი ძირითადი მიზეზის გამო: ა) ლექსიკონზე ასეთი 

დამოკიდებულება უკიდურესად ანელებს კითხვის პროცესს; ბ) აზრის გამომუშავება 

ხშირ შემთხვევაში მაინც არ ხდება, რადგან მონაწილეს უჭირს ლექსიკონში 

მოძებნილი ამდენი სიტყვის კონტექსტში სწორად მორგება; გ) ეს ყველაფერი 

უარყოფითად მოქმედებს მკითხველის მოტივაციაზე. ამავე დროს, მისი ზომიერი 

გამოყენების მნიშვნელობის უგულებელყოფა აბსოლუტურად მიუღებელია. 

გონებრივი თარგმანი წარმატებულ მკითხველებშიც გვხვდება და ეს პროცესი მათში 

გაცილებით უფრო სწრაფად და შეუფერხებლად მიმდინარეობს. მართალია, მისი 

გამოყენება ყოველ წინადადებაში მიზანშეწონილი არ არის, თუმცა არის 

მონაკვეთები, სადაც მისი გამოყენება გარდაუვალიც არის და სასარგებლოც. როდესაც 

წინადადების ნაწილი მნიშვნელოვანი მონაკვეთია ტექსტის გააზრების კუთხით, მაგ, 

წარმოადგენს ავტორის შეფასებას რომელიმე პერსონაჟის ან სიტუაციის, ან ჩანს მისი 

სათქმელი, აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენება ეფექტურია. ამავე დროს, თუ 

ტექსტის მონაკვეთები დიდი და ადვილად გასააზრებელია, სასურველია მისი 

ჩანაცვლება სხვა სტრატეგიებით კითხვის ტემპის დასაჩქარებლად, მაგალითად: 

დასკვნით, შეჯამებით.  

თუმცა, სტრატეგიათა გამოყენებაში ძალიან მნიშვნელოვანია კონცენტრაციისა 

და ყურადღების კონტროლი, რადგან მისი დაკარგვა არასწორი დასკვნების, 
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შეჯამების და სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებისკენ  უბიძგებს მკითხველს. რა 

თქმა უნდა, ყველა მათგანი ერთნაირი მნიშვნელობის არ იქნება ტექსტის ძირითადი 

შინაარსისთვის, მაგრამ თუ არასწორი შეჯამებები, დასკვნები და სავარაუდო 

ჰიპოთეზები მეტისმეტად ბევრი დაგროვდა, მაშინ ტექსტის გააზრებაში უკვე 

საკმაოდ დიდ ხარვეზებს წარმოშობს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იმის გარკვევაში, 

თუ რას ეხება ნაცვალსახელები, ყურადღებისა და კონცენტრაციის კონტროლს აქვს 

დიდი როლი. აღნიშნული სტრატეგიის ინტენსიური გამოყენება განაპირობებს ბევრი 

მნიშვნელოვანი დეტალის შემჩნევასა და მონაკვეთების არასწორი გააზრების 

თავიდან აცილებას. გარდა ამისა, კვლევამ გვიჩვენა, რომ ყურადღებისა და 

კონცენტრაციის კონტროლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვარაუდების სისწორის 

შემოწმების, შეკითხვებზე პასუხების მოძიების, დასკვნების, შეჯამებების, სავარაუდო 

ჰიპოთეზების და თვითკორექციის დროსაც, ამიტომ, წარმატებული კითხვისთვის 

აუცილებელია მკითხველი ხვდებოდეს კონცენტრაციის დაკარგვას და ცდილობდეს 

არასწორი ინფორმაციის გამოსწორებას ისევ კონცენტრაციის აღდგენითა და 

შესაფერის სტრატეგიათა გამოყენებით.  

ამ ყველაფერთან ერთად, პედაგოგმა უნდა მიაჩვიოს სტუდენტი ტექსტზე 

რეაგირებას. სხვადასხვა სირთულის ტექსტი და მონაკვეთი მოითხოვს სხვადასხვა 

სტრატეგიის გამოყენებას. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ძალიან რთული მონაკვეთების 

სირთულის დაძლევა სავარაუდო ჰიპოთეზების, მიხვედრის, განსჯის გადავადების, 

უგულებელყოფისა და კითხვის გაგარძელების, ლექსიკონის გამოყენებისა და 

შეჯამების კომბინაციით  შემდგომი მონიტორინგის განხორცილების ფონზე.  

მონაწილეთა მიერ კითხვის სტრატეგიების გამოყენება ნათელ სურათს 

გვიქმნის მათ ეფექტურ და არაეფექტურ გამოყენებაზე. ცალკეულ სტრატეგიათა 

ძალიან ხშირი გამოყენება ეფექტურობის შეფასებისა და სხვა სტრატეგიათა 

კომბინაციაში გამოყენების გარეშე წარმოშობს მნიშვნელოვან ხარვეზებს გააზრებაში, 

რომელიც განაპირობებს მათ ანტისტრატეგიად გარდაქმნას. შესაბამისად, ჩვენ 

ჩამოვაყალიბეთ ანტისტრატეგიის განმარტებაც: ანტისტრატეგია არის არაეფექტური 

სტრატეგია, რომელიც მკითხველს დახმარების ნაცვლად ხელს უშლის ტექსტის სწორ 

გააზრებაში და განაპირობებს მკითხველის დაშორებას ტექსტში მოცემული 
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ინფორმაციისაგან, ასევე უარყოფითად მოქმედებს მისი კითხვის ტემპზე. 

შესაბამისად, კითხვის გააზრების წარმატება/წარუმატებლობაში არამარტო 

მრავალფეროვანი სტრატეგიების გამოყენება უნდა მოვიაზროთ, არამედ 

ანტისტრატეგიათა გამოყენების რაოდენობა და ინტენსივობაც მხედველობაში უნდა 

მივიღოთ. 

აღსანიშნავია, რომ ანტისტრატეგიის ხშირი გამოყენებისგან წარმოშობილი 

გაუგებრობები ხშირ შემთხვევაში უბიძგებს მკითხველს სტრატეგიათა 

ჩანაცვლებისკენ, თუმცა მხოლოდ აღნიშნული არ განაპირობებს სწორ გააზრებას. 

გარდა იმისა, რომ აუცილებელია პედაგოგმა გასცეს მითითებები, თუ როგორ უნდა 

მოხდეს არაეფექტური სტრატეგიებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირება, მან 

აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს სტუდენტები ცოდნით შემდეგ საკითხთან 

მიმართებაში: სად და რომელი სტრატეგიების კომბინაციაში გამოყენება იძლევა 

სასურველ შედეგს. დამატებით, პედაგოგმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული 

მითითებების პრაქტიკაში გადმოტანა და სტუდენტების მიერ მათი შესრულება. 

გარდა სტრატეგიათა სწავლებისა, გაკვეთილზე ყურადღება 

გასამახვილებელია ტექსტის სტუქტურის სწავლებაზე, მისი მაორგანიზებელი 

ელემენტების ცნობაზე. ასევე პედაგოგმა სტუდენტებს უნდა აუხსნას ზოგიერთი 

მნიშვნელოვანი გრამატიკული ასპექტი და სტრუქტურა, როგორებიცაა 

დამოკიდებული წინადადებების ტიპები და ვნებითი გვარი. ამასთან ერთად, მან 

სტუდენტებს ყურადღება უნდა გაუმახვილოს ქვემდებარისა და დამატების ცნობაზე, 

ანუ პედაგოგმა ენის შემსწავლელს უნდა ასწავლოს მიმართოს ყურადღება და 

შეამჩნიოს, ვინ ასრულებს მოქმედებას და ვის მიმართ სრულდება ეს მოქმედება.  

დიაგრამებისა და სქემების აგება სტუდენტებს ასევე გაუადვილებს ზოგიერთი 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის უკეთესად გააზრებას. პირველი სესიის 

მიმდინარეობისას რამდენიმე მონაწილეს ინფორმაცია აერია გარდაცვლილი ქალის 

შვილების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში პედაგოგმა უნდა ასწავლოს სტუდენტს ამერის 

(Amer, 2003) მიერ შემოთავაზებული მსგავსი რუკის გამოყენება, რომელშიც 

წარმოდგენილია ინფორმაცია შვილებზე და მათ შემდგომ გადანაწილებაზე 

ოჯახებში (დანართი #36).  
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როგორც კვლევამ გამოავლინა, ლექსიკონში მოძებნის შემდეგ მკითხველთა 

ნაწილი სიტყვებს თავს ანებებს და მიზანმიმართულად არ სწავლობს, ამიტომ 

მნიშვნელოვან ყურადღებას საჭიროებს ლექსიკის სწავლება. აუცილებელია ლექსიკის 

განმავითარებელი სავარჯიშოების შესრულება, რომელიც ტექსტის სიტყვებზე 

კონცენტრაციას მოითხოვს. აღნიშნული სავარჯიშოების გამოყენების დროს 

აუცილებელია ალ-მაჰრუქის (Al-Mahrooqi, 2012) კვლევის გათვალისწინება, რომლის 

შედეგების მიხედვით, ლიტერატურის კითხვის გაკვეთილზე ლექსიკაზე ძალიან 

დიდი აქცენტის გაკეთება უარყოფითად მოქმედებს სტუდენტების მოტივაციაზე. 

ამავე დროს, გასათვალისწინებელია კვლევის ყველაზე წარმატებული მონაწილის 

გამოცდილებაც: ის ცდილობს ლექსიკონში მოძებნილი სიტყვების მიზანმიმართულ 

დასწავლას, თუმცა მისი ყურადღების არეალში ის სიტყვები უფრო ხვდება, რომელიც 

მისი აზრით, მნიშვნელოვანია. ამიტომ, განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს 

პედაგოგს ლექსიკის დამუშავებისას და მასზე აქცენტის გაკეთებისას. იმ შემთხვევაში, 

თუ კლებულობს ენის შემსწავლელთა მოტივაცია, აუცილებელია ლექსიკის 

სავარჯიშოთა რაოდენობის შემცირება. ანუ, ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგის 

მიერ დანერგილი სწავლების სტილის მუდმივი მონიტორინგი და სტუდენტთა 

მოთხოვნილებზე, საჭიროებებსა და ინტერესებზე მყისიერი რეაგირება. 

როგორც სტუდენტთა ინტერვიუდან, ასევე ხმამაღლა ფიქრის სესიებიდან (II 

და IV) გამოვლინდა, წინარე ცოდნა ხელს უწყობს ტექსტის ინფორმაციის უკეთესად 

აღქმას, ამიტომ პედაგოგომა უნდა უზრუნველყოს მისი გააქტიურება და უბიძგოს 

ენის შემსწავლელს მის დაკავშირებისკენ წაკითხულ ინფორმაციასთან. კითხვის 

მოსამზადებელ ეტაპზე ასევე საჭიროა მკითხველებს მივცეთ მოკლე მითითებები 

ტექსტში გასამახვილებელი საკითხების ირგვლივ, რათა შევძლოთ მათი ყურადღების 

მიმართვა მნიშვნელოვანი თემებისა და იდეების შესამჩნევად. ამასთანავე, 

მკითხველის ყურადღება უნდა მივმართოთ მწერლის სათქმელის დანახვაზე, რადგან 

სტუდენტები საჭიროებენ დახმარებას ამ კუთხით. ამისათვის, საჭიროა მივუთითოთ 

მათ ტექსტში იპოვონ ფრაზები და წინადადებები, რომლებიც ავტორის 

დამოკიდებულებას, მის მსოფლმხედველობასა და იდეოლოგიას გამოხატავს.  
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როგორც ხმამაღლა ფიქრის სესიებმა, დღიურებმა და ინტერვიუებმა 

გამოავლინა, ზოგიერთ მონაწილეს ერთულება ნაწარმოების დასაწყისი და ბოლო 

ნაწილები. ამიტომ, შესაძლებელია დასაწყისი ნაწილის გაკვეთილზე წაკითხვა 

პედაგოგის დახმარებით. გარდა ამისა, აღნიშნული გამოიწვევს მკითხველის 

დაინტერესებას. სასურველია, რომ გაკვეთილზე წაკითხულ ნაწილში საინტერესო 

ამბის გახსნა არ ხდებოდეს და მკითხველში გამოვიწვიოთ „დამაინტრიგებელი 

ინტერესი“. ურუშაძის (2014) მიხედვით, დამაინტრიგებელ ინტერესში  

„იგულისხმება ძიების მომენტი“ (გვ. 161). ნაწარმოების საერთო შეჯამება და 

გაუგებრობების აღმოფხვრა კი აუცილებელია განხორციელდეს გაკვეთილზე 

მსჯელობის გზით სტუდენტების მიერ ნაწარმოებების წაკითხვის შემდეგ. 

უმნიშვნელოვანესია მხატვრული ტექსტების შერჩევა სირთულის, 

მოცულობისა და შინაარსობრივი მიმზიდველობის გათვალისწინებით. 

სტუდენტების უმეტესობას სურს წაიკითხოს ნაწარმოებები სიყვარულის თემაზე, 

ასევე მოსწონს სათავგადასავლო ნაწარმოებები და ისეთი ტექსტები, რომლებშიც 

ადამიანის ფსიქოლოგია უკეთესად ვლინდება. მათ მოწონებას განაპირობებს 

მოქმედებათა სწრაფი განვითარებაც. სირთულის გათვალისწინებაც მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს მკითხველთა მოტივაციის შენარჩუნებას და შემდგომი ტექსტების 

წაკითხვას. სტუდენტების მიერ „მოგვების ძღვენის“ რჩეულად დასახელება, 

რომელიც, მათი აზრით, უფრო რთულია, ვიდრე „შენიღბული ანგელოზი“, მოწმობს 

იმაზე, რომ შინაარსობრივი მიმზიდველობა წამყვანი ფაქტორია მკითხველების 

მოტივაციაში და ისინი მზად არიან მათთვის საინტერესო მხატვრული ტექსტის 

წაკითხვისას გადალახონ მისი დასაძლევი სირთულე.  თუმცა, აუცილებელია მათი 

ინტერვიუს შედეგების გათვალისწინება, რომელთა მიხედვით, ძალიან რთული 

მასალის წაკითხვას ისინი ვერ შეძლებენ. ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტთა 

ნაწილი გამოთქვამს რომანის წაკითხვის სურვილს, ყველა მათგანი არ არის მზად 

ასეთი მოცულობისა და სირთულის მასალის წასაკითხად. სტუდენტთა ნახევარი 

თანხმდება იმაზე, რომ პირველ ეტაპზე ურჩევიათ წაიკითხონ მოკლე ნაწარმოებები, 

რომლებიც უსასრულობის განცდას არ ტოვებს.  
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მეორე თავში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ისეთი გაკვეთილის ორგანიზებაზე, 

რომელშიც მხატვრული ტექსტების კითხვა ერთიანი, წინასწარ შემუშავებული 

სილაბუსით მიმდინარეობს. თუმცა, რადგანაც კვლევამ დაადასტურა წარმატებული 

მონაწილეების მზარდი მოტივაცია, რომელთაც გამოთქვეს კიდევ უფრო დიდი 

მოცულობის ტექსტების წაკითხვის სურვილი, სასურველად მივიჩნევთ წინასწარ 

შემუშავდეს წასაკითხი მხატვრული ტექსტების სარეკომენდაციო სია, როგორც 

ვანდრიკი (Vandrick, 1997) აკეთებდა ლიტერატურის სწავლებისას. ტექსტები 

გათვალისწინებული იქნება ძლიერი სტუდენტების საშინაო კითხვისთვის 

დამატებითი, ნებაყოფლობითი წაკითხვის მასალის სახით. ასევე, რადგანაც კვლევის 

ყველაზე ძლიერი მონაწილე ლექტორისგან ელის რჩევას ნაწარმოების შერჩევის 

კუთხით შერჩევის მიზეზის მითითებით, სასურველია, აღნიშნულ სიაში შეტანილ 

ტექსტებს დავურთოთ მსგავსი მოკლე კომენტარები მათი ღირებულების შესახებ: 

„მოკლე მოთხრობა/რომანი არის ყველაზე აღიარებული ნაწარმოები მწერლის მთელს 

შემოქმედებაში“; „ტექსტი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მისი არაერთი 

ეკრანიზაცია გაკეთდა“; „ტექსტი სასიამოვნოდ წასაკითხია, რომელშიც ძალიან 

ლამაზად არის აღწერილი მთავარი მოქმედი პირების სიყვარულის ისტორია“ და ა.შ. 

თუ ზეპირი კომენტარის სახით რაიმე საინტერესო ისტორიასაც მოვუყვებით 

სტუდენტს, რომელიც ავტორს ან ტექსტში აღწერილ მოვლენებს უკავშირდება, უფრო 

მეტ დაინტერესებას გამოვიწვევთ მკითხველში და გავზრდით მოტივაციას 

ნაწარმოების წასაკითხად. 

ინტერვიუმ გამოავლინა ის ფაქტი, რომ ზოგიერთ სტუდენტს სურს, რომ 

მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას ჰქონდეს ავტონომიურობა და პედაგოგის 

ჩარევა იყოს მინიმალური. აღნიშნულის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია 

პედაგოგზე ორიენტირებული გაკვეთილის ორგანიზების თავიდან ასარიდებლად. 

ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მხატვრული ტექსტების კითხვა გაცილებით 

დამოუკიდებლად შეუძლიათ წარმატებულ მკითხველებს, ხოლო შედარებით მეტი 

მითითებები სჭირდებათ ისეთ ენის შემსწავლელებს, რომლებსაც უჭირთ 

ლიტერატურული ნაწარმოებების წაკითხვა. მკითხველის ენობრივი კომპეტენციის 

ამაღლებისა და გააზრებული კითხვის უნარის განვითარების პარალელურად 
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შესაძლებელია მითითებების შემცირება. თუმცა, ასეთი სასურველი კომპეტენციის 

მიაღწევამდე, მითითებების გაცემის პარალელურად პედაგოგმა უნდა 

უზრუნველყოს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შენარჩუნება საინტერესო 

აქტივობების შეთავაზებითა და ენის შემსწავლელების აქტიური, მაქსიმალური 

ჩართვით საგაკვეთილო პროცესში. 
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დასკვნები და რეკომენდაციები 

ამრიგად, კვლევის სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით მივიღეთ საკმაოდ 

მრავალფეროვანი მასალა იმ პროცესებზე, სტრატეგიებსა და დამოკიდებულების 

ცვალებადობაზე, რომლებიც მხატვრული ლიტერატურის გააზრებული კითხვის 

განვითარებას თან სდევს. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ხმამაღლა ფიქრის 

სესიებს, მონაწილეთა დღიურებსა და მონაწილეთა ინტერვიუებს ჰქონდათ 

ერთმანეთის შევსების ფუნქცია კვლევის ვალიდობის უზრუნველსაყოფად და 

წაკითხულის გააზრების დროს მიმდინარე პროცესების რეალური სურათის 

მისაღებად. ცალკეული მეთოდებიდან მიღებული შედეგები ერთობლიობაში 

შევისწავლეთ და შევიმუშავეთ შემდეგი დასკვნა/რეკომენდაციები მხატვრული 

ტექსტების საშუალებით გააზრებული კითხვის უნარის განვითარებისთვის უცხო 

(ინგლისური) ენის შემსწავლელებში: 

1. მხატვრული ტექსტების კითხვა მნიშვნელოვანია ენის შემსწავლელების 

სტრატეგიული კითხვის უნარის გასავითარებლად; 

2. მხატვრული ლიტერატურის კითხვა საკმაოდ რთული პროცესია, რომლის 

დამოუკიდებლად შესრულება სტუდენტების უმეტესობას უჭირს; 

3. წარმატებულ მკითხველებს სჭირდებთ ნაკლები დახმარება, ვიდრე ნაკლებად 

წარმატებულებს, რადგან კითხვის პროცესი გაცილებით შეუფერხებლად 

მიმდინარეობს მათში; 

4. წარმატებულ მკითხველებში შეიმჩნევა უფრო მეტი მოტივაცია, ვიდრე 

ნაკლებად წარმატებულებში. წარმატებული სტუდენტები მეტად 

ინტერესდებიან მხატვრული ტექსტებით და მიზნად ისახავენ უფრო დიდი 

მოცულობის ავთენტური ნაწარმოებების წაკითხვას; 

5. მკითხველი კითხვის სტრატეგიებს იყენებს წაკითხულის გააზრების 

დასახმარებლად. ნაკლებად წარმატებული მკითხველები იყენებენ ასევე ბევრ 

სტრატეგიას და ისინი ეხმარებიან მათ წაკითხულის გააზრებაში. თუმცა 

მხატვრული კითხვის პროცესში აუცილებელია, რომ კითხვის დროს 
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მიმდინარე ზოგიერთი პროცესი იყოს მეტ-ნაკლებად ავტომატური. ამიტომ, 

ძალიან მნიშვნელოვანია მკითხველის განვითარება ამ კუთხით; 

6. უცხო ენაზე მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას პედაგოგი უნდა 

დაეხმაროს სტუდენტებს გააზრებული კითხვის უნარის განვითარებაში. 

პედაგოგმა უნდა გასცეს მითითებები, რადგან მკითხველების კითხვის 

განვითარების ტენდენცია და ტემპი მხატვრული ტექსტების დამოუკიდებელი 

კითხვის საშუალებით არ არის საკმარისი; 

7. პედაგოგმა უნდა გაააქტიუროს სტუდენტების წინარე ცოდნა. კერძოდ, 

აუცილებელია ყურადღების გამახვილება ავტორის ბიოგრაფიასა და იმ 

ეპოქაზე, რომელშიც მხატვრული ტექსტია დაწერილი. 

8. მხატვრული ტექსტის დასაწყისის წაკითხვა გაკვეთილზე პედაგოგის 

დახმარებით ინტერესს გაუღვივებს მკითხველს და მნიშვნელოვნად 

გაუადვილებს მას ტექსტის გააზრების პროცესს. ტექსტის შემდგომი ნაწილი 

დამოუკიდებლად უნდა დამუშავდეს სტუდენტების მიერ. 

9. ტექსტის წაკითხვის შემდეგ პედაგოგმა უნდა გასცეს გარკვეული მითითებები 

და მსჯელობით ყურადღება უნდა გაამახვილოს ავტორის სათქმელზე. 

სტუდენტებისთვის განსაკუთრებით რთულად მიჩნეული ადგილები, ასევე 

ტექსტის გააზრებისთვის მნიშვნელოვანი დეტალები დამატებით ყურადღებას 

საჭიროებს. აუცილებელია გაურკვევლობის, ბუნდოვანებისა თუ ხარვეზების 

აღმოფხვრა/დაძლევა, რომელსაც ავთენტური ნაწარმოებების გააზრებისას 

აწყდებიან მკითხველები;  

10. შემსწავლელთა უმეტესობა აღარ უბრუნდება ლექსიკონში მოძებნილ სიტყვებს 

დასასწავლად. გააზრებული კითხვის უნარის გასავითარებლად აუცილებელია 

მათი ლექსიკური მარაგის გაზრდაზე მიზანმიმართული ზრუნვა ლექსიკის 

განმავითარებელი სავარჯიშოების საშუალებით; 

11. გააზრებული კითხვის უნარის გასავითარებლად ენის შემსწავლელებს 

სჭირდებათ მითითებების მიცემა ტექსტის სტრუქტურის, მისი 

მაორგანიზებელი ელემენტების, ვნებითი გვარისა და სხვა ზოგიერთი 
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გრამატიკული კონსტრუქციის ცნობა/გააზრებაში; თუმცა, ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს მხოლოდ იმ ნიუანსებზე, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია;  

12. კითხვის მიმდინარეობისას, ზოგიერთი სტრატეგია იქცევა ანტისტრატეგიად 

მისი არაეფექტური გამოყენების გამო, ამიტომ უცხო ენის შემსწავლელის 

სტრატეგიულ მკითხველად გარდაქმნისთვის პედაგოგმა უნდა ასწავლოს მას 

მრავალფეროვანი სტრატეგიები და უზრუნველყოს მათი გამოყენება. 

პედაგოგის მიერ გაცემული მითითებები აუცილებლად უნდა მოიცავდეს  

სტრატეგიათა ეფექტურობის შეფასებისა და კომბინაციაში სხვადასხვა 

სტრატეგიის ეფექტური გამოყენების  სწავლებას; 

13. პედაგოგმა უნდა განსაზღვროს ლიტერატურული ტექსტების სირთულე და 

მიმზიდველობა. პირველ ეტაპზე საჭიროა მასწავლებელმა მკითხველი 

უზრუნველყოს მოკლე ნაწარმოებებით. ასევე, პედაგოგმა არ უნდა შეარჩიოს 

განსაკუთრებულად რთულად წასაკითხი ნაწარმოებები, რომლებიც 

მკითხველის ენობრივ კომპეტენციას სცდება; სტუდენტთა მოტივირებისათვის 

კი მასწავლებელმა მკითხველებს უნდა შეურჩიოს ისეთი ტექსტები, რომლებიც 

მათ ინტერესებსა და საჭიროებებს პასუხობს. სტუდენტებისთვის ასეთი 

ნაწარმოებები სიყვარულის თემატიკაზე დაწერილი ნაწარმოებები და 

სათავგადასავლო ჟანრის ტექსტებია.  

14. სასურველია, ავთენტური ლიტერატურის კითხვა იყოს მეტად ავტონომიური 

პროცესი, ამიტომ გასათვალისწინებელია ლიტერატურის კითხვისას 

ლექტორის ჩართულობის განსაზღვრა გაკვეთილზე. მნიშვნელოვანია 

მითითებების გაცემა მოხდეს დასაშვები რაოდენობით, რითაც არ დაირღვევა 

და შენარჩუნდება სტუდენტზე ორიენტირებული გარემო. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ლექტორის ჩართულობის შემცირება 

სასურველია შემსწავლელების განვითარების ფონზე. 

პედაგოგის მიერ გაცემული მითითებები მისი მხრიდან მუდმივ მონიტორინგს 

საჭიროებს და არაეფექტური სწავლების სტილის აღმოჩენის შემთხვევაში 

აუცილებელია განსხვავებული სწავლების სტილის დანერგვა.    
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კვლევის შემაფერხებელი ფაქტორები და სამომავლო გამოწვევები 

ჩვენს კვლევას, უდავოდ, დიდი მნიშვნელობა აქვს მხატვრული ტექსტების 

კითხვის გააზრებისას თანმხლები ასპექტების სიღმისეულ გამოკვლევაში, თუმცა 

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მისი ხარვეზებიც. კვლევის პირველი ხარვეზი 

უკავშირდება ორი მონაწილის კვლევიდან გასვლას. მეორე ხარვეზი უკავშირდება 

მონაწილეთა დღიურებში კითხვის დროს მათ მიერ გამოვლენილ სირთულეებსა და 

გამოყენებულ სტრატეგიათა შესახებ არასრული ჩანაწერების არსებობას. 

ჩვენს კვლევაში გამოვლინდა, რომ სტრატეგიათა სწავლება აუცილებელია 

გააზრებული კითხვის უნარის განვითარებისთვის, თუმცა დასადგენია სტრატეგიათა 

სწავლების ფორმები და მეთოდები. ასევე, მნიშვნელოვანია იმ აქტივობებისა და 

სავარჯიშოების დადგენა, რომლებიც უზრუნველყოფს მოტივაციის ზრდას, ხელს 

უწყობს ტექსტის უკეთესად გაგებასა და განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს 

კითხვითი უნარის განვითარებაში. გარდა ამისა, მკვლევარები მიუთითებენ, რომ 

ჯგუფური მუშაობა განსაკუთრებით მამოტივირებელია სტუდენტებისთვის. კვლევის 

ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გვქონდა ინფორმაციის მოპოვების საშუალება ამ 

საკითხთან მიმართებით, ამიტომ აუცილებელია კვლევის გაგრძელება ორი 

მიმართულებით:  

 მხატვრული ტექსტების კითხვის პროგრამის დანერგვა ინტეგრირებული 

სტრატეგიული კითხვის სწავლებით - (ექსპერიმენტული სწავლება, 

გრძელვადიანი ექსპერიმენტი, რომელიც სასურველია მოიცავდეს ერთ 

სასწავლო წელს); 

 ექსპერიმენტული კვლევა მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას 

გაკვეთილზე გამოსაყენებელი ეფექტური აქტივობებისა და სავარჯიშოების 

გამოსავლენად.  

აღნიშნული კვლევები ხელს შეუწყობს უფრო დაიხვეწოს მხატვრული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა და დაინერგოს ინოვაციური მიდგომები და 

მეთოდები. 
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სოციო-კულტურული და ინსტიტუციონალური განსხვავებანი 

12. მეორე ენაზე მკითხველების განსხვავებული სოციო-კულტურული საფუძველი 

13. ტექსტის სტრუქტურის აგების განსხვავებული გზები  

14. საგანმანათლებლო დაწესებულებების განსხვავებული მოლოდინები 

 

დანართი #2. კითხვის დროს გააქტიურებული კითხვის პროცესები 

(Grabe & Stoller, 2002, გვ. 20) 

 

დაბალი საფეხურის პროცესები მაღალი საფეხურის პროცესები 

ლექსიკის ცნობა კითხვის გააზრების ტექსტის მოდელის შექმნა 

სინტაქსური გარჩევა მკითხველის ინტერპრეტაციის სიტუაციური 

მოდელის შექმნა 



 

 

სემანტიკური წინადადების ფორმირება არსებული ცოდნის გამოყენება და დასკვნების 

გამოტანა 

ხანმოკლე მეხსიერების აქტივაცია  კონტროლის განხორციელება 

 
 

დანართი #3. სტუდენტთა დამოკიდებულება მხატვრული ტექსტების კითხვის მიმართ 

ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ ღაზალის, სეთიას, მუთუსამის და იუსოფის (Ghazali, Setia, 

Muthusamy, Jusoff, 2009, გვ. 54-55) მიხედვით 

 

მოკლე მოთხრობები პოზიტიური (80%) ლექსები და პოემები ნეგატიური (70%) 

ნაწარმოებების შესახებ 

ფილმის ან ვიდეოს ყურება 

პოზიტიური (86%) რომანი ნეგატიური 

(61.8%) 

სხვა კულტურასა და სხვა 

ეროვნების ხალხის შესახებ 

წაკითხვა 

პოზიტიური (80%) მათთვის შერჩეული 

ტექსტების შესაფერისობა 

პოზიტიური 

(67.3%) 

ჯგუფებში მუშაობა  პოზიტიური  (91.8%) აზრის, თვალსაზრისის 

გამოხატვა ტექსტთან 

დაკავშირებით 

პოზიტიური (91%) 

 

დანართი #4. სტუდენტების (მომავალი პედაგოგების) შეხედულება მხატვრული ლიტერატურის 

გამოყენებაზე ინგლისური ენის შემსწავლელებთან 

ცხრილი ადაპტირებულია ავტორის მიერ კუქუკოღლუს და არიკანის  

(Küçükoglu & Arikan, 2011, გვ. 1719-1720) მიხედვით 

 

მომავალ პედაგოგებს უყვართ და 

სიამოვნებთ მხატვრული 

ლიტერატურის კითხვა 

78% მხატვრული ლიტერატურა იქნება 

მამოტივირებელი სტუდენტებისთვის 

81.3% 

სიძნელეები აქვთ მხატვრული 

ლიტერატურის გაგებაში 

45% მხატვრული ლიტერატურა ასწავლის 

გრამატიკას არაპირდაპირი გზით 

80.2% 

მხატვრული ლიტერატურის სწავლა 

მოსაწყენია 

27.5% წერის სწავლება უფრო ადვილი 

იქნება მხატვრული ლიტერატურის 

საშუალებით 

83.5% 



 

 

კითხვის სწავლება უფრო ადვილი 

იქნება მხატვრული ლიტერატურის 

გამოყენების საშუალებით 

86.8 მხატვრული ლიტერატურა შეიძლება 

იყოს  დამაბნეველი 

სტუდენტებისთვის 

58.2% 

ლიტერატურა ძალიან კარგია 

ლექსიკის სწავლებისთვის და 

სწავლისთვის 

87.9% საჭიროდ მიიჩნევენ პედაგოგების 

მომზადებას ლიტერატურის 

სწავლებისათვის 

92.3% 

მხატვრული ლიტერატურა 

სტუდენტებს დაეხმარება უკეთეს 

პიროვნებებად ჩამოყალიბებაში 

71.4% ლიტერატურა ეხმარება სამიზნე ენის 

კულტურის სწავლებაში 

95.6% 

 

 

დანართი #5. სტუდენტების (მომავალი პედაგოგების) კითხვის ჩვევები და მათი  შეხედულება 

მხატვრული ლიტერატურის სწავლებაზე 

ცხრილი ადაპტირებულია ავტორის მიერ ზორბას (Zorba, 2012) მიხედვით 

სტუდენტების აზრით, 

მხატვრული ლიტერატურის 

სწავლება სასარგებლოა 

89.8% ლიტერატურა სასარგებლოა 

კრიტიკული აზროვნების 

განვითარებისთვის  

86.4% 

ლიტერატურული ტექსტები 

სასარგებლოა ლექსიკური 

მარაგის გასამდიდრებლად 

91.5% სტუდენტები ხშირად კითხულობენ 

მშობლიურ ენაზე 

67.8% 

მოკლე მოთხრობები დადებით 

გავლენას ახდენს კითხვის 

უნარზე 

98.3% მონაწილეები ხშირად კითხულობენ 

ინგლისურ ენაზე 

30.5% 

მონაწილეებს სჯერათ, რომ 

კულტურის შესახებ ცოდნა 

ლიტერატურის სწავლების 

შედეგად მდიდრდება 

100% სტუდენტებს სიამოვნებთ 

ლიტერატურული ტექსტების კითხვა 

56% 

სტუდენტებს სიამოვნებთ 

ლიტერატურის ანალიზი 

69.4%   

 

 

 



 

 

დანართი #6. თვითგანმარტებითი კითხვის სწავლებაში გამოყენებული სტრატეგიები 

ცხრილი შემუშავებულია ავტორის მიერ მაქნამარას (McNamara, 2009) მიხედვით 

 

სტრატეგია  

გააზრების მონიტორინგი ტექსტის გააზრების დონის გაგება და სტრატეგიათა გამოყენება 

არასწორი გააზრების გამოსასწორებლად 

პერიფრაზირება ტექსტის, ან მისი წაკითხული მონაკვეთის მკითხველის სიტყვებით 

გადმოცემა  

შემუშავება, ფორმირება ისეთი დასკვნების შემუშავება, რომელიც ტექსტის შიგნით არსებულ 

ინფორმაციას შესაბამის წინარე ცოდნასთან აკავშირებს 

ლოგიკის გამოყენება ზოგადი ცოდნისა და ლოგიკის გამოყენება დასკვნების გამოსატანად 

ვარაუდების დაშვება მოიცავს წინასწარ ფიქრს იმაზე, რა შეიძლება მოხდეს ტექსტში 

დასკვნების დაკავშირება იდეების დაკავშირება, ტექსტში სხვადასხვა წინადადებებს შორის 

კავშირების გაგება 

 

 

დანართი #7. პედაგოგის მითითებები სტრატეგიათა ეფექტური გამოყენებისთვის  

ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ ჩარლზის და სხვ. (Charles, at al., n.d.) მიხედვით 

 

მიზნის დასახვის 

ჩვენება  სტუდენტებისთვის 

მიზნის დასახვაში ორი კითხვის გათვალისწინებაა აუცილებელი: 

 რატომ ვკითხულობ ტექსტს? 

 რას მოველი და რას ვისწავლი მისი წაკითხვის შემდეგ? 

გაგების/გააზრების 

შემოწმების ჩვენება 

ეს მითითება გულისხმობს კითხვის პროცესის მონიტორინგს,  

რომელსაც სტუდენტი ამოწმებს კითხვებით: 

 ვიგებ, რასაც ვკითხულობ? 

 მართალია ჩემი ვარაუდები? 

 მჭირდება შეჩერება, უკან დაბრუნება და 

ხელახლა წაკითხვა, ან თუნდაც წაკითხულის შეჯამება? 

კონკრეტული კითხვის 

სტრატეგიების გამოყენების 

ჩვენება 

პედაგოგმა უნდა აჩვენოს სტუდენტს, როდის და როგორ 

გამოიყენოს ესა თუ ის სტრატეგია, ასევე დაურთოს 

განმარტებები მისი გამოყენების შესახებ. 

სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტებთან მუშაობის 

გარდა მიმართულების მიცემისა სხვადასხვა ტექსტზე მუშაობისას, 

პედაგოგის მითითებები უნდა შეიცავდეს მსგავსება-განსხვავების, 



 

 

შესაძლებლობის მიცემა თანმიმდევრობის, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების  

დანახვის/შემჩნევის სწავლებას 

დახმარება წინარე 

ცოდნის გააქტიურებასა და 

გამოყენებაში 

პედაგოგმა ყოველთვის უნდა აღმოაჩინოს დასაწყისში, რა იცის 

სტუდენტმა არსებული თემის გარშემო და შემდეგ უნდა ასწავლოს  

მისი გამოიყენება ტექსტთან მიმართებაში 

დახმარება გონივრული, 

სასარგებლო დასკვნების 

გამოტანაში 

პედაგოგმა უნდა ასწავლოს სტუდენტს ფაქტის და დასკვნის  

გარჩევა, ასევე, არსებული ფაქტის საფუძველზე სწორი დასკვნის  

გაკეთება, რადგან შესაძლებელია არასწორი დასკვნის გამოტანაც. 

მნიშვნელოვანი სამიზნე 

სიტყვების სწავლება/გაგება 

პედაგოგმა აუცილებლად უნდა წარადგინოს მნიშვნელოვანი 

სიტყვები და ისინი დაუკავშიროს იმ ცოდნას, რომელიც  

სტუდენტებს აქვთ 

სიტყვის მიხვედრის 

სტრატეგიების დემონსტრირება 

პედაგოგმა უნდა აუხსნას სტუდენტს მრავალფეროვანი  

სტრატეგიები სიტყვის მნიშვნელობის მისახვედრად 

მნიშვნელოვანი იდეების 

იდენტიფიცირებისთვის 

სხვადასხვა გზის 

დემონსტრირება 

პედაგოგს სჭირდება სტრატეგიათა ჩვენება. სათაურებზე,  

ქვესათაურებზე გამახვილებით, გრაფიკული სქემების დახმარებით  

იგი აძლევს მითითებებს სხვადასხვა იდეების შეფარდებითი 

მნიშვნელობის პოვნის შესახებ. 

წაკითხვის შემდეგ მიღებულ 

ცოდნაზე ყურადღების 

გამახვილება 

მნიშვნელოვანია შეძენილი ცოდნის ძველ ცოდნასთან დაკავშირება, 

რადგან აღნიშნული წარმოადგენს არსებული ცოდნის შეცვლის 

პროცესს. ვენის დიაგრამების, სქემების საშუალებით სტუდენტმა 

უნდა შეადაროს და შეაპირისპიროს ინფორმაცია. 

 

 

დანართი # 8. აქტივობები იასმინის, აზადისა და ფერდოუშის მიხედვით (2011)  

ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ იასმინის, აზადის და ფერდოუშის  

(Yeasmin, Azad & Ferdoush, 2011) მიხედვით 

 

სათაურის წაკითხვის შემდეგ ნაწარმოების 

შესახებ ვარაუდების დაშვება  

მოთხრობაში მოვლენების დაკავშირება საკუთარ 

გამოცდილებასთან 

ვარაუდების დაშვება სურათების  

საფუძველზე  

მოთხრობაში მოვლენათა ქრონოლოგიური 

განვითარების  გრაფიკული სქემის შექმნა 

მთავარი სამიზნე სიტყვების გაცნობა მოთხრობის მოყოლა (სხვადასხვა ნაწილის 

მოყოლა სხვადასხვა სტუდენტის მიერ) 

სიტყვების დაფაზე დაწერა ლექსიკის განმავითარებელი სავარჯიშოს შესრულება 



 

 

და გავარჯიშება (გამოტოვებული სიტყვის ჩაწერა) 

სრული ფიზიკური რეაგირება (ზმნების 

სწავლება მათში გამოხატული მოქმედებების 

განხორციელების საშუალებით) 

            როლური თამაშები 

მოკლე მოთხრობების შედგენა 
წერილის დაწერა (მოთხრობის წაკითხვის შემდეგ 

სტუდენტები სწერენ წერილს პესონაჟს) 

თემატური მსჯელობა 

სადისკუსიო კითხვები (მაგ: სტუდენტს  

შევეკითხოთ დაასახელოს ის პერსონაჟი,  

რომელიც მოეწონა და ახსნას მოწონების მიზეზი) 

მოთხრობის ხმამაღლა წაკითხვა წაკითხული მოთხრობის გადაწერა 

ლიტერატურული და არალიტერატურული 

ტექსტებით უზრუნველყოფა 

პრეზენტაციათა მომზადება/წარმოდგენა 

 

 

დანართი #9. აქტივობები დალმაუს, ბობკინას და მარტესის მიხედვით (2012) 

ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ Dalmau, Bobkina, Martes, 2012 მიხედვით 

 

კულტურული  

მემკვიდრეობის 

პერსპექტივა 

რა განსხვავებებს ხედავთ ვოტსონსა და შერლოკ ჰოლმს შორის 

სოციალური ნორმებისა და  მათი პიროვნული თვისებების 

გათვალისწინებით? 

ენობრივი უნარის 

პერსპექტივა 

ამოიწერეთ ემოციების აღმნიშვნელი სიტყვები და ჩაწერეთ 

ისინი შემდეგ კატეგორიებში: დადებითი, უარყოფითი, 

ნეიტრალური 

პიროვნული ზრდის 

პერსპექტივა 

მისწერეთ წერილი ვიქტორიანული პერიოდის ქალს 

ამჟამინდელი ქალების ცხოვრებისა და უპირატესობების შესახებ 

ფუნქციური პერსპექტივა წარმოიდგინეთ, რომ ჟურნალისტი ხართ და მოხდა მკვლელობა. 

დაწერეთ მოკლე საგაზეთო სტატია აუცილებელი ხუთი  

კითხვის გათვალისწინებით: ვინ, რა, სად, როდის, როგორ 

კრიტიკული კითხვის 

პერსპექტივა 

წაიკითხეთ წესები ვიქტორიანული პერიოდის 

მოსამსახურეთათვის. როგორ ფიქრობთ, როგორი ურთიერთობა 

იყო მაშინდელ პატრონსა და მოსამსახურეს შორის? შეგიძლიათ 

შეცვალოთ წესები ისე, რომ დღევანდელ შინამომუშავეებს 

შეესაბამებოდეს? 



 

 

დანართი #10. ზოგადი საინფორმაციო კითხვარი კვლევის მონაწილეთა შესახებ 

 

 

1. სახელი, გვარი 

2. სქესი 

3. ასაკი 

4. ტელ. ნომერი 

5. ელ. ფოსტა 

6. ფაკულტეტი ______________________ 

7. სპეციალობა ______________________        

8. კურსი  ______________________ 

9. საჯარო სკოლა     ______________________ 

10. რამდენი ხანია, რაც ინგლისურს სწავლობთ? 

11. გთხოვთ, რამდენიმე სიტყვით დაგვიწეროთ, როგორია თქვენი დამოკიდებულება ინგლისური 

ენის მიმართ. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

12. ოთხი ძირითადი უნარიდან (კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი), რომელი უნარია თქვენთვის: 

ა) ძლიერი უნარი 

ბ) სუსტი უნარი 

13. გთხოვთ, მოიფიქროთ და დაწეროთ, რამ განაპირობა  

ა)თქვენი ძლიერი უნარის უკეთესად დაუფლება:  

ბ) ნაკლებად განვითარებული უნარის შედარებით ნაკლები დონე:  

14. გსიამოვნებთ თუ არა ინგლისურ ენაზე კითხვა? 

კი      არა       არ ვიცი 

15. რამდენად ხშირად კითხულობთ? 

16. რა მოცულობით კითხულობთ? (მიუთითეთ კვირაში საშულოდ წაკითხული გვერდების 

რაოდენობა) 

17. რა ტიპის მასალას კითხულობთ? (წიგნები, ინტერნეტ მასალები, მოკლე მოთხრობები, ლექსები, 

პროგრამული მასალები....სხვ.) 

18. ძირითადად, რა მიზნით კითხულობთ ხოლმე? 

 

 



 

 

დანართი #11. დიაგნოსტიკური ტესტი და მისი შედეგები 

 

2015 წელი, მარტი 

სახელი, გვარი 

ტესტის ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები ისე, რომ აზრი გამოდიოდეს. 

დაიცავით გრამატიკის და მართლწერის წესები.  

გისურვებთ წარმატებებს! 

 

“I’ll marry you but only on a few conditions... 

”When Clifford met Annie, they found one thing in common. They both love lists. So together they have 

written the ultimate lists, a list of rules for their marriage. This prenuptial agreement itemizes every detail of 

their lives together, from shopping to sex. Timothy Laurence met them in Florida in the apartment that they 

share. 

The living room is neat and (1) ____, with a dining table already laid (2) ___ a meal that has yet to (3) __   cooked. 

All the ingredients for the (4) ____ are in the kitchen, prepared, weighed, (5)  ___  waiting in a line. It is (6)  ___ 

turn to cook. Annie is chatting (7) ____ a cup of coffee by the (8)________ kitchen bar when her fiancé pours 

(9)_______ a cup and joins her. He (10)_______ her arm. She tenses, looks at (11)___ anxiously and asks, Oh, 

sorry. Did (12)   _     say something wrong? 

No, no. I (13)___ just showing affection, Clifford explains ponderously. 

Oh, I see, says Annie. 

His (14)____ returns to her arm, and this (15)____ she relaxes. It is a significant (16)______, because spontaneity is 

not at the (17)_____ of this relationship. Love, for (18)________ and Annie, means following a book (19)  __  rules. 

A signed, legal document 

They have (20) ______ curiously famous since details of their (21) __________ contract were publicized. They 

wanted (22)  _  legal contract, signed and witnessed by (23)_______. The agreement is intended to  (24)________ 

the chaotic heart, and smooth the (25) ____ of true love before the journey (26)  __  marriage has begun. We will 

have (27)_______ sex 3 to 5 times per  (28) ____, it declares, and continues through every (29)______ of married 

life, from the wedding  (30) ______, to a trip to the supermarket.(31)   __ will spend $400 a month, to (32)  ___  is 

boss when it comes to (33) ___  big decisions. They are getting married  (34)  __  six months time. The ceremony 

will  (35)____ twenty minutes. The reception will be (36) ____ in a restaurant on Miami Beach. (37)  __ will invite 

a total of twenty (38) ______ each, who will be served two (39)______, one of which may be alcoholic. 

List of rules 

So what are some of (40)___  other rules that will lead to (41)_______ bliss? 

Once we are married, we (42)____ each receive an allowance of $70 (43)___ week to cover haircuts, eating out, 

(44)_____ for friends, and spending money. 

(45)  __ won’t raise our voices at each (46) _____. If we get angry, we will  (47)_____ to ten and take a deep (48) 

______. 

We will not use tobacco products. 

(49)__ will go to bed and turn (50) ___ the lights by 11.30pm. 

 

კვლევის მონაწილეთა შედეგები 

A3 B2 C3 D3 E2 F3 G2 H2 I4 J4 

14 13 40 21 26 26 21 28 22 27 



 

 

დანართი #12. ხმამაღლა ფიქრის გამოყენების ინსტრუქცია კვლევის მონაწილეთათვის 

 

Think aloud - გულისხმობს ხმამაღლა ფიქრს მაშინ, როდესაც თქვენ კითხულობთ. 

კითხვის დროს მიმდინარე პროცესები: კითხვის დროს გონება გამუდმებით მუშაობს, და 

პარალელურად ხდება წაკითხულის ვიზუალიზაცია, (თქვენ ქმნით სურათს იმის, რასაც 

კითხულობთ). ჩნდება თანაგრძნობის, მოწონების, სიყვარულის, ზიზღის გრძნობა პერსონაჟების 

მიმართ. შეგხვდებათ ახალი სიტყვები, და თქვენ მათ გონებაში გადაამუშავებთ წინადადების 

შინაარსის გასაგებად. ზოგიერთი სიტყვა კონტექსტიდან გასაგები იქნება, ზოგიერთის არცოდნამ 

შეიძლება ხელი შეგიშალოთ შინაარსის სათანადოდ გაგებისთვის (თუმცა თქვენ გექნებათ ლექსიკონის 

გამოყენების შესაძლებლობა).  

ფიქრის ხმამაღლა გადმოცემა: ხმამაღლა ფიქრის საშუალებით თქვენ საუბრობთ ამ ყველაფერზე: 

როგორი სურათი წარმოიდგინეთ, რა გაიფიქრეთ, რა იგრძენით, რა გაგიჭირდათ, მიხვდით თუ არა 

სიტყვის მნიშვნელობას, გჭირდებათ თუ არა ამ სიტყვის ცოდნა შინაარსის გასაგებად, როგორ 

მიხვდით მის მნიშვნელობას. შეიძლება თქვენ დაგჭირდეთ ხელმეორედ წაიკითხოთ წინადადება, რომ 

უკეთესად გაიგოთ, შეიძლება გამოტოვოთ და არ მიაქციოთ ყურადღება, თუ თქვენ თვლით, რომ არ 

გიშლით ხელს საბოლოო მიზნის მიღწევაში. ამ ყველაფერზე თქვენ მსჯელობთ. არ არის საჭირო 

ხმამაღლა თარგმნოთ სიტყვა-სიტყვით ტექსტი, თუმცა, თუ ამის გარეშე თქვენ ხელი გეშლებათ 

წაკითხულის გააზრებაში, შეგიძლიათ მიმართოთ მას თქვენი ფიქრის დანარჩენი პროცესების 

ჩვენთვის გაზიარების პარალელურად. 

შუალედები, როდესაც თქვენ იწყებთ ფიქრის პროცესის ხმამაღლა გადმოცემას არ არის  წინასწარ 

დაწესებული. თქვენ შეიძლება გსურდეთ შეჩერება ყოველი წინადადების ბოლოს, შეიძლება 1-2 

წინადადების ბოლოს, როგორც თავს კომფორტულად იგრძნობთ და როდესაც რაიმეს გაიფიქრებთ, ან 

წარმოიდგენთ. თუმცა ეს წყვეტა არ უნდა იყოს მხოლოდ აბზაციდან აბზაცამდე, რადგან შუალედში 

თქვენ განუწყვეტლად ფიქრობთ, ხოლო ხმამაღლა ფიქრი, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, 

გულისხმობს თქვენი ყოველი გაფიქრების გადმოცემას. 

მკვლევარის ჩარევა თქვენს ხმამაღლა ფიქრის პროცესში: ის ჩაერევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ 

გაჩუმდებით, რადგან ეს იმის მანიშნებელია, რომ თქვენ ფიქრობთ, ხოლო, რასაც ფიქრობთ, უნდა 

გადმოსცეთ საუბრის საშუალებით.  

შესაძლებელია თქვენ უფრო თავისუფლად იგრძნოთ თავი ხმამაღლა ფიქრის სესიის 

მიმდინარეობისას, თუ ჩვენ მოგაწვდით სესიების დროს ხშირად გამოყენებული ფრაზების 

ჩამონათვალს (ჩვენს მიზანს წარმოადგენს თქვენთვის უფრო ცხადი სურათის შექმნა და უკეთესი 

წვდომის მიღწევა აღნიშნული მეთოდის არსში): 

აქამდე გავიგე, რომ ... 

ამან მაფიქრებინა, რომ ... 



 

 

ვერ ვიგებ, ვერ ვიაზრებ, ვერ ვხვდები.... 

ვფიქრობ, რომ (რაღაც) მოხდება... 

განმეორებით წავიკითხე ეს ნაწილი, ეს წინადადება, რათა.... 

დავიბენი იმ ფაქტით, რომ... 

ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო.... 

მაინტერესებს, რატომ... 

ახლახან ვიფიქრე, რომ .... 

გისურვებთ წარმატებებს! 

 

დანართი #13. ხმამაღლა ფიქრის სესიებში გამოყენებულ სტრატეგიათა სია 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის 

შესახებ ვარაუდების დაშვება  

(Grabe & Stoller, 2002) 

გონებრივი თარგმანი (Kern, 1994) 

 

ვარაუდების შემოწმება (Grabe & Stoller, 2002) სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება 

(Dole, Sloan & Trathen, 1995) 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა 

(Grabe & Stoller, 2002) 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

(Mokhtari & Sheorey, 2002) 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება 

(Grabe & Stoller, 2002) 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება 

(Collins & Smith, 1980) 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან 

(Grabe & Stoller, 2002) 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება 

(Collins & Smith, 1980) 

ინფორმაციის შეჯამება (Grabe & Stoller, 2002) განსჯის გადავადება (Collins & Smith, 1980) 

დასკვნების გაკეთება (Grabe & Stoller, 2002) თვითკორექცია (ბლოკი, ციტირებულია იანგის 

Yang, 2006 მიხედვით) 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  

დაკავშირება (Grabe & Stoller, 2002) 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია 

(Mokhtari & Sheorey, 2002) 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი 

წაკითხვა (Collins & Smith, 1980) 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების 

კონტროლი (Phakiti, 2006) 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა 

(Collins & Smith, 1980) 

სიძნელეების იდენტიფიცირება 

(Grabe & Stoller, 2002) 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში 

მიხვედრა (Grabe & Stoller, 2002) 

გაგების შემოწმება (Grabe & Stoller, 2002) 



 

 

დანართი #14. ინტერვიუ #1-კითხვები 

 

1. წაგიკითხავთ თუ არა ინგლისურენოვანი მხატვრული ლიტერატურა კვლევის დაწყებამდე?  

2. როგორი განწყობით იყავით კვლევის დაწყებამდე მხატვრული ლიტერატურის მიმართ? 

3. ამჟამად რა დამოკიდებულება გაქვთ ლიტერატურის კითხვის მიმართ?  

4. რა სირთულეები შეგხვდათ? 

5. როგორ  ახერხებდით დაძლევას?  

6. რა გეადვილებათ კითხვის პროცესში?  

7. რთული იყო თქვენთვის ის ლიტერატურული ნაწარმოებები, რომლებიც კვლევისთვის იყო 

შერჩეული?  

8. ახალი სიტყვების მნიშვნელობებს ცდილობდით მიმხვდარიყავით თუ ლექსიკონში ეძებდით?  

9. რამდენად ხშირად იყენებდით ლექსიკონს? 

10. სასიამოვნოა თუ არა თქვენთვის ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ორიგინალში კითხვა?  

11. რატომ?  

12. როგორ თვლით, დაგეხმარათ მხატვრული ლიტერატურის კითხვა კითხვითი უნარის 

განვითარებაში?  

13. რატომ ფიქრობთ ასე?  

14. წაკითხული ორი მოთხრობიდან, რომელი იყო შედარებით ადვილი და რომელი ძნელი?  

15. თქვენ რომელი უფრო მოგეწონათ?  

16. რატომ?  

17. გაიხსენეთ თქვენი გრძნობები „შენიღბული ანგელოზის“ და მისი მოქმედი პერსონაჟების 

მიმართ.  

18. გაიხსენეთ თქვენი გრძნობები „მოგვების ძღვენის“ და მისი მოქმედი პერსონაჟების მიმართ.  

19. ახლა დეტალურად რომ გადასინჯოთ, რა გაგიჭირდათ ამ ნაწარმოებებში?  

20. რა იყო ადვილი გასაგები თქვენთვის?  

21. როგორ ფიქრობთ, ხშირად რომ იკითხოთ მხატვრული ლიტერატურა, რისთვის იქნება 

სასარგებლო?  

22. როგორ ფიქრობთ, დაგჭირდებოდათ ლექტორის დახმარება?  

23. როგორ წარმოგიდგენიათ ლექტორის დახმარება?  

24. რა საკითხებში გჭირდებათ მასწავლებლის ინსტრუქციები?  

25. რა ტიპის ნაწარმოებების წაკითხვა გსურთ? რომანი, პოეზია, მოკლე მოთხრობა, დრამა.  

26. რა თემატიკაზე გსურთ, რომ წაიკითხოთ?  

27. როგორი ტიპის ნაწარმოებები გიყვართ? სათავგადასავლო, დეტექტივები, სასიყვარულო 

ისტორიები, ისტორიული, სხვ.  

 

დანართი # 15. ინტერვიუ #2-კითხვები 

 

1. გთხოვთ, კვლევის დასასრულს ისაუბროთ, როგორია თქვენი დამოკიდებულება მხატვრული 

ლიტერატურის ორიგინალში კითხვასთან დაკავშირებით? (მინიშნება: თუ ხედავთ რაიმე 

სხვაობას თქვენს დამოკიდებულებაში კვლევის დაწყებამდე და კვლევის დასასრულს?)  

2. რატომ (ან რატომ არ) წაიკითხავდით მხატვრულ ლიტერატურას ორიგინალში? 



 

 

3. კითხვა არის გარკვეული კომუნიკაციური პროცესი მწერალსა და მკითხველს შორის. ანუ, 

მკითხველი ცდილობს გაიგოს, რისი თქმა სურს მწერალს. ძნელია ამის მიღწევა? რატომ 

თვლით ასე? 

4. რა განაპირობებს მხატვრული ორიგინალი ტექსტების გაგების სირთულეს?  

5. ცდილობთ თუ არა არსებული ცოდნის, ყველაფრის თქვენეული აღქმის მოშველიებას  

კითხვის დროს? 

6. ამ კონკრეტულ კვლევაში, წაკითხული მასალის გააზრების დროს, სად დაგჭირდათ და სად 

სცადეთ მათი გამოყენება? (გთხოვთ, მოიყვანოთ მაგალითი). 

7. წარმატებული იყო თუ არა ეს მცდელობა?  

8. სათაურს თუ იაზრებთ ხოლმე?  

ა) საერთოდ არ ვკითხულობ;   ბ) ვკითხულობ და გონებაში ვთარგმნი, თუმცა არ ვიაზრებ და 

ვეძებ ტექსტში პასუხს, რატომ შეარჩია ავტორმა, რისი თქმა სურდა; გ) გარდა წაკითხვის და 

თარგმნის, ვცდილობ გამოვთქვა გარკვეული ვარაუდები, რისი თქმა სურს ავტორს: დ) თქვენი 

ვერსია. 

9. თუ შეძლებთ, აღმიწერეთ მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვის თქვენეული პროცესი. (თუ 

მონაწილეებს უჭირთ საუბარი, უკიდურეს შემთხვევაში, ვთხოვ მოიშველიონ შემდეგი 

ფრაზები: ვკითხულობდი დაუბრკოლებლად/ხშირად ვუბრუნდებოდი წინადადებებს, რომ 

აზრი გამეგო; ვაკეთებდი ჩანიშვნებს; მაფერხებდა... მაწყვეტინებდა.... მიშლიდა ხელს, 

გამეგო...., ლექსიკონის გამოყენება... ვარაუდები... ავტორის აზრი... შინაარსი... კონტექსტში 

ხშირად ვხვდებოდი/ვერ ვხვდებოდი.... არ მიჭირს/მეადვილება...).  

10. რამდენად ხშირად იყენებდით ლექსიკონს? 

11. დაახასიათეთ თქვენი თავი, როგორც ლექსიკონის გამომყენებელი. (ვაძლევ საშუალებას თავად 

დაახასიათოს. მხოლოდ ამის შემდეგ ვთავაზობ ჩემს ვარიანტებს): 

 ა) მეჯავრება მისი გამოყენება, რადგან დიდ დროს მართმევს; ბ) ხანდახან საჭიროა და 

ზომიერად ვიყენებ, თუმცა ძალიან მეზარება ხოლმე; გ) სულაც არ აღვიქვამ ლექსიკონის 

გამოყენებას ნეგატიურად. პირიქით, ის არის ჩემთვის დამხმარე გააზრებული კითხვის 

მისაღწევად და ყოველგვარი დროის დაკარგვის გარეშე ძალიან სწრაფად ვეძებ იმ სიტყვას, 

რომელსაც ვთვლი, რომ მჭირდება; დ) ყველა სიტყვას ვეძებ; ე) ბევრი სიტყვა მხვდება უცნობი, 

ამიტომ ჯერ ვცდილობ, აბზაცი/აბზაცები წავიკითხო და შინაარსი გამოვიტანო. თუ 

გამიჭირდა აზრის გამოტანა, მაშინ ვეძებ რომელიმე სიტყვას ლექსიკონში; ვ) თქვენი ვერსია.   

12. გთხოვთ, დაახასიათოთ მხატვრულ ტექსტებში შეხვედრილი უცხო სიტყვების რაოდენობა 

სიტყვით ან ფრაზით: ა) ისეთი რაოდენობით არის, რომ კითხვის პროცესი სასიამოვნოა; ბ) 

ისეთი რაოდენობით არის, რომ სიამოვნებას აღარ განვიცდი; გ) დასაშვებია, კითხვის ტემპს 

ცოტა აფერხებს, თუმცა ეს მე ვერ შემაფერხებს; დ) ისეთი რაოდენობით არის, რომ კვლევა რომ 

არა, სულ არ წავიკითხავდი მხატვრულ ლიტერატურას; ე) ეს ჩემთვის ძალიან დიდი წვალებაა; 

ვ) თქვენი ვერსია. 

13. იმ შემთხვევაში, თუ შეგხვდათ ახალი სიტყვა, მიხვედრას ცდილობთ, თუ ლექსიკონში ეძებთ? 

(მინიშნება: რა შემთხვევაში ხვდებით სიტყვის მნიშვნელობას და  რა შემთხვევაში გიჭირთ?) 

14. იმ შემთხვევაში, თუ მიხვდით მის მნიშვნელობას, ცდილობთ თუ არა, რომ დაიმახსოვროთ 

მისი მართლწერა (ფორმა) ან მისი მნიშვნელობა? თუ მიხვედრის პროცესის შემდეგ ეს 

ყველაფერი უკვე აქტუალური აღარ არის და აგრძელებთ დანარჩენი ტექსტის კითხვას და 

შინაარსისა და აზრის გაგებას? 

15. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მიხვდით სიტყვის მნიშვნელობას, როგორ იქცევით? აღმიწერეთ 

ორივე შემთხვევა: ა) როდესაც რამოდენიმე წინადადებაში ძალიან ცოტა სიტყვაა უცნობი; ბ) 

როცა მათში საკმაოდ ბევრია გაუგებარი. 



 

 

16. ლექსიკონში მოძებნილი სიტყვების ბედი მაინტერესებს, სწავლობთ მათ თუ მხოლოდ ეძებთ 

და თავს ანებებთ?  

17. გთხოვ გაიხსენოთ, თუ იყო შემთხვევები, როდესაც სიტყვები იცოდით, მაგრამ კონტექსტთან 

ვერ აკავშირებდით? 

18. გიცდიათ გრამატიკული ცოდნის გამოყენება სიტყვების მნიშვნელობის მისახვედრად? 

19. გთხოვ, გაგვიზიაროთ, რა ხერხებს იყენებთ ტექსტის უკეთესად გასააზრებლად?  

20. მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვა არ არის ძალიან მარტივი პროცესი. როგორ ახერხებთ 

ყველაფრის დაძლევას? (მინიშნება: რა გეხმარებოდათ?) 

21. იყო ხოლმე თუ არა თქვენი შერჩეული სტრატეგიები/ხერხები ეფექტური? 

22. სტრატეგიების არაეფექტურობის შემთხვევაში, თუ ანაცვლებდით მათ უფრო ეფექტური 

სტრატეგიებით? 

23. ავტორის აზრს ხშირად პოულობდით/ხვდებოდით ხოლმე? 

24. რა დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეთ შემდეგ სიტყვებს (however, although, beyond, above, 

thoroughly, at first, similarly, the…), ასევე ნაცვალსახელებს, და როგორ იყენებთ მათ ტექსტის 

კითხვისას? 

25. წაკითხვის დროს, პერსონაჟთა შორის დამოკიდებულებას როგორ იაზრებთ? თუ შეძლებთ, 

ვრცლად ისაუბრეთ, როდის და რა შემთხვევაში იაზრებთ? მეორედ ხსენებისას, მაშინვე, თუ 

მარტო მაშინ, როდესაც მთავარ პერსონაჟებთან არიან აქტიურ კავშირში? ამ პროცესზე მეტი 

გვითხარით. 

26. გადავხედოთ წაკითხულ მასალას. გაიხსენეთ თქვენი გრძნობები „აქვა ბულვარის“ და მისი 

მოქმედი პერსონაჟების მიმართ. 

27. გადავხედოთ წაკითხულ მასალას. გაიხსენეთ თქვენი გრძნობები „უზარმაზარი რადიოს“ და 

მისი მოქმედი პერსონაჟების მიმართ. 

28. 10 ბალიანი სისტემით შეაფასეთ თითოეული ნაწარმოები თავისი სირთულის მიხედვით: 

„შენიღბული ანგელოზი“, „მოგვების ძღვენი“, „აქვა ბულვარი“ და  „უზარმაზარი რადიო“. 

29. 10 ბალიანი სისტემით შეაფასეთ თითოეული ნაწარმოები სასიამოვნოდ წაკითხვადობის 

მიხედვით: „აქვა ბულვარი“ და „უზარმაზარი რადიო“. (წინა ორი თქვენ უკვე შეაფასეთ 

პირველ ინტერვიუში). 

30. დეტალურად რომ გადასინჯოთ ტექსტები, რა გაგიჭირდათ და ტექსტის რომელი ნაწილი 

გერთულათ/გეადვილათ? 

31. თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად იკითხოთ მხატვრული ლიტერატურა და შესანიშნავად, 

დახმარების გარეშეც გაართვათ თავი. თუმცა, ჩვენ გვაინტერესებს, თქვენი აზრით, რა 

საკითხებში და ლექტორის როგორი დახმარება იქნება თქვენი განვითარებისთვის უფრო 

შედეგიანი? 

32. თქვენი შეფასება, გახდით თუ არა უფრო ეფექტური/სტრატეგიული მკითხველი კვლევის 

დასასრულს?  

33. რა კუთხით გაიზარდეთ, როგორც მკითხველი და რამ შეგიწყოთ ამაში ხელი? 

 

დანართი #16. მოთხრობა #1- „შენიღბული ანგელოზი“, ტიმოთი შეი არტური 

An Angel in Disguise 

„შენიღბული ანგელოზი”- მოთხრობა იწყება დედის გარდაცვალების ფაქტით და გრძელდება 

შვილების ყოფით. სამი შვილიდან და-ძმას სოფლის მაცხოვრებლები იშვილებენ, ხოლო ინვალიდი 

ბავშვის შვილად აყვანა არავის სურს, ამიტომ გადაწყვეტენ, რომ ის გააგზავნონ ღარიბთა 



 

 

თავშესაფარში. საბოლოოდ, ერთი უშვილო მოხუცი კაცი, რომელსაც მხოლოდ ცოლი ჰყავს, ამ ბავშვს 

იშვილებს, ხოლო ეს უკანასკნელი, როგორც ანგელოზი, ისე გააბედნიერებს ოჯახს და აზრს მისცემს 

მოხუცი ცოლ-ქმრის არსებობას. 

 

Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her 

wretched children. She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit, and died in the presence of 

her frightened little ones. 

Death touches the spring of our common humanity. This woman had been despised, scoffed at, and angrily 

denounced by nearly every man, woman, and child in the village; but now, as the fact of her death was passed from 

lip to lip, in subdued tones, pity took the place of anger, and sorrow of denunciation. Neighbors went hastily to the 

old tumble-down hut, in which she had secured little more than a place of shelter from summer heats and winter 

cold: some with grave-clothes for a decent interment of the body; and some with food for the half-starving children, 

three in number. Of these, John, the oldest, a boy of twelve, was a stout lad, able to earn his living with any farmer. 

Kate, between ten and eleven, was bright, active girl, out of whom something clever might be made, if in good 

hands; but poor little Maggie, the youngest, was hopelessly diseased. Two years before a fall from a window had 

injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, except when lifted in the arms of her mother. 

"What is to be done with the children?" That was the chief question now. The dead mother would go underground, 

and be forever beyond all care or concern of the villagers. But the children must not be left to starve. After 

considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and do well by 

him, now that his mother was out of the way; and Mrs. Ellis, who had been looking out for a bound girl, concluded 

that it would be charitable in her to make choice of Katy, even though she was too young to be of much use for 

several years. 

"I could do much better, I know," said Mrs. Ellis; "but as no one seems inclined to take her, I must act from a sense 

of duty expect to have trouble with the child; for she's an undisciplined thing--used to having her own way." 

But no one said "I'll take Maggie." Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were 

troubled on her account. Mothers brought cast-off garments and, removing her soiled and ragged clothes, dressed 

her in clean attire. The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts, and even knocked at them for 

entrance. But none opened to take her in. Who wanted a bed-ridden child? 

"Take her to the poorhouse," said a rough man, of whom the question "What's to be done with Maggie?" was asked. 

"Nobody's going to be bothered with her." 

"The poorhouse is a sad place for a sick and helpless child," answered one. 

"For your child or mine," said the other, lightly speaking; "but for tis brat it will prove a blessed change, she will be 

kept clean, have healthy food, and be doctored, which is more than can be said of her past condition." 

There was reason in that, but still it didn't satisfy. The day following the day of death was made the day of burial. A 

few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to its 

pauper grave. Farmer Jones, after the coffin was taken out, placed John in his wagon and drove away, satisfied that 

he had done his part. Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air, "Bid your sister good by," and drew the tearful 

children apart ere scarcely their lips had touched in a sobbing farewell. Hastily others went out, some glancing at 

Maggie, and some resolutely refraining from a look, until all had gone. She was alone! Just beyond the threshold Joe 

Thompson, the wheelwright, paused, and said to the blacksmith's wife, who was hastening off with the rest,-- 

"It's a cruel thing to leave her so." 

"Then take her to the poorhouse: she'll have to go there," answered the blacksmith's wife, springing away, and 

leaving Joe behind. 

For a little while the man stood with a puzzled air; then he turned back, and went into the hovel again. Maggie with 

painful effort, had raised herself to an upright position and was sitting on the bed, straining her eyes upon the door 

out of which all had just departed, A vague terror had come into her thin white face. 

"O, Mr. Thompson!" she cried out, catching her suspended breath, "don't leave me here all alone!" 

Though rough in exterior, Joe Thompson, the wheelwright, had a heart, and it was very tender in some places. He 

liked children, and was pleased to have them come to his shop, where sleds and wagons were made or mended for 

the village lads without a draft on their hoarded sixpences. 



 

 

"No, dear," he answered, in a kind voice, going to the bed, and stooping down over the child, "You sha'n't be left 

here alone." Then he wrapped her with the gentleness almost of a woman, in the clean bedclothes which some 

neighbor had brought; and, lifting her in his strong arms, bore her out into the air and across the field that lay 

between the hovel and his home. 

Now, Joe Thompson's wife, who happened to be childless, was not a woman of saintly temper, nor much given to 

self-denial for others' good, and Joe had well-grounded doubts touching the manner of greeting he should receive on 

his arrival. Mrs. Thompson saw him approaching from the window, and with ruffling feathers met him a few paces 

from the door, as he opened the garden gate, and came in. He bore a precious burden, and he felt it to be so. As his 

arms held the sick child to his breast, a sphere of tenderness went out from her, and penetrated his feelings. A bond 

had already corded itself around them both, and love was springing into life. 

"What have you there?" sharply questioned Mrs. Thompson. 

Joe, felt the child start and shrink against him. He did not reply, except by a look that was pleading and cautionary, 

that said, "Wait a moment for explanations, and be gentle;" and, passing in, carried Maggie to the small chamber on 

the first floor, and laid her on a bed. Then, stepping back, he shut the door, and stood face to face with his vinegar-

tempered wife in the passage-way outside. 

"You haven't brought home that sick brat!" Anger and astonishment were in the tones of Mrs. Joe Thompson; her 

face was in a flame. 

"I think women's hearts are sometimes very hard," said Joe. Usually Joe Thompson got out of his wife's way, or kept 

rigidly silent and non-combative when she fired up on any subject; it was with some surprise, therefore, that she 

now encountered a firmly-set countenance and a resolute pair of eyes. 

"Women's hearts are not half so hard as men's!" 

Joe saw, by a quick intuition, that his resolute bearing had impressed his wife and he answered quickly, and with 

real indignation, "Be that as it may, every woman at the funeral turned her eyes steadily from the sick child's face, 

and when the cart went off with her dead mother, hurried away, and left her alone in that old hut, with the sun not an 

hour in the sky." 

"Where were John and Kate?" asked Mrs. Thompson. 

"Farmer Jones tossed John into his wagon, and drove off. Katie went home with Mrs. Ellis; but nobody wanted the 

poor sick one. 'Send her to the poorhouse,' was the cry." 

"Why didn't you let her go, then. What did you bring her here for?" 

"She can't walk to the poorhouse," said Joe; "somebody's arms must carry her, and mine are strong enough for that 

task." 

"Then why didn't you keep on? Why did you stop here?" demanded the wife. 

"Because I'm not apt to go on fools' errands. The Guardians must first be seen, and a permit obtained." 

There was no gainsaying this. 

"When will you see the Guardians?" was asked, with irrepressible impatience. 

"To-morrow." 

"Why put it off till to-morrow? Go at once for the permit, and get the whole thing off of your hands to-night." 

"Jane," said the wheelwright, with an impressiveness of tone that greatly subdued his wife, "I read in the Bible 

sometimes, and find much said about little children. How the Savior rebuked the disciples who would not receive 

them; how he took them up in his arms, and blessed them; and how he said that 'whosoever gave them even a cup of 

cold water should not go unrewarded.' Now, it is a small thing for us to keep this poor motherless little one for a 

single night; to be kind to her for a single night; to make her life comfortable for a single night." 

The voice of the strong, rough man shook, and he turned his head away, so that the moisture in his eyes might not be 

seen. Mrs. Thompson did not answer, but a soft feeling crept into her heart. 

"Look at her kindly, Jane; speak to her kindly," said Joe. "Think of her dead mother, and the loneliness, the pain, the 

sorrow that must be on all her coming life." The softness of his heart gave unwonted eloquence to his lips. 

Mrs. Thompson did not reply, but presently turned towards the little chamber where her husband had deposited 

Maggie; and, pushing open the door, went quietly in. Joe did not follow; he saw that, her state had changed, and felt 

that it would be best to leave her alone with the child. So he went to his shop, which stood near the house, and 

worked until dusky evening released him from labor. A light shining through the little chamber windows was the 

first object that attracted Joe's attention on turning towards the house: it was a good omen. The path led him by this 



 

 

windows and, when opposite, he could not help pausing to look in. It was now dark enough outside to screen him 

from observation. Maggie lay, a little raised on the pillow with the lamp shining full upon her face. Mrs. Thompson 

was sitting by the bed, talking to the child; but her back was towards the window, so that her countenance was not 

seen. From Maggie's face, therefore, Joe must read the character of their intercourse. He saw that her eyes were 

intently fixed upon his wife; that now and then a few words came, as if in answers from her lips; that her expression 

was sad and tender; but he saw nothing of bitterness or pain. A deep-drawn breath was followed by one of relief, as 

a weight lifted itself from his heart. 

On entering, Joe did not go immediately to the little chamber. His heavy tread about the kitchen brought his wife 

somewhat hurriedly from the room where she had been with Maggie. Joe thought it best not to refer to the child, nor 

to manifest any concern in regard to her. 

"How soon will supper be ready?" he asked. 

"Right soon," answered Mrs. Thompson, beginning to bustle about. There was no asperity in her voice. 

After washing from his hands and face the dust and soil of work, Joe left the kitchen, and went to the little bedroom. 

A pair of large bright eyes looked up at him from the snowy bed; looked at him tenderly, gratefully, pleadingly. 

How his heart swelled in his bosom! With what a quicker motion came the heart-beats! Joe sat down, and now, for 

the first time, examining the thin frame carefully under the lamp light, saw that it was an attractive face, and full of a 

childish sweetness which suffering had not been able to obliterate. 

"Your name is Maggie?" he said, as he sat down and took her soft little hand in his. 

"Yes, sir." Her voice struck a chord that quivered in a low strain of music. 

"Have you been sick long?" 

"Yes, sir." What a sweet patience was in her tone! 

"Has the doctor been to see you?" 

"He used to come." 

"But not lately?" 

"No, sir." 

"Have you any pain?" 

"Sometimes, but not now." 

"When had you pain?" 

"This morning my side ached, and my back hurt when you carried me." 

"It hurts you to be lifted or moved about?" 

"Yes, sir." 

"Your side doesn't ache now?" 

"No, sir." 

"Does it ache a great deal?" 

"Yes, sir; but it hasn't ached any since I've been on this soft bed." 

"The soft bed feels good." 

"O, yes, sir--so good!" What a satisfaction, mingled with gratitude, was in her voice! 

"Supper is ready," said Mrs. Thompson, looking into the room a little while afterwards. 

Joe glanced from his wife's face to that of Maggie; she understood him, and answered,-- 

"She can wait until we are done; then I will bring her somethings to eat." There was an effort at indifference on the 

part of Mrs. Thompson, but her husband had seen her through the window, and understood that the coldness was 

assumed. Joe waited, after sitting down to the table, for his wife to introduce the subject uppermost in both of their 

thoughts; but she kept silent on that theme, for many minutes, and he maintained a like reserve. At last she said, 

abruptly,-- 

"What are you going to do with that child?" 

"I thought you understood me that she was to go to the poorhouse," replied Joe, as if surprised at her question. 

Mrs. Thompson looked rather strangely at her husband for sonic moments, and then dropped her eyes. The subject 

was not again referred to during the meal. At its close, Mrs. Thompson toasted a slice of bread, and softened, it with 

milk and butter; adding to this a cup of tea, she took them into Maggie, and held the small waiter, on which she had 

placed them, while the hungry child ate with every sign of pleasure. 

"Is it good?" asked Mrs. Thompson, seeing with what a keen relish the food was taken. 



 

 

The child paused with the cup in her hand, and answered with a look of gratitude that awoke to new life old human 

feelings which had been slumbering in her heart for half a score of years. 

"We'll keep her a day or two longer; she is so weak and helpless," said Mrs. Joe Thompson, in answer to her 

husband's remark, at breakfast-time on the next morning, that he must step down and see the Guardians of the Poor 

about Maggie. 

"She'll be so much in your way," said Joe. 

"I sha'n't mind that for a day or two. Poor thing!" 

Joe did not see the Guardians of the Poor on that day, on the next, nor on the day following. In fact, he never saw 

them at all on Maggie's account, for in less than a week Mrs. Joe Thompson would as soon leave thought of taking 

up her own abode in the almshouse as sending Maggie there. 

What light and blessing did that sick and helpless child bring to the home of Joe Thompson, the poor wheelwright! 

It had been dark, and cold, and miserable there for a long time just because his wife had nothing to love and care for 

out of herself, and so became sore, irritable, ill-tempered, and self-afflicting in the desolation of her woman's nature. 

Now the sweetness of that sick child, looking ever to her in love, patience, and gratitude, was as honey to her soul, 

and she carried her in her heart as well as in her arms, a precious burden. As for Joe Thompson, there was not a man 

in all the neighborhood who drank daily of a more precious wine of life than he. An angel had come into his house, 

disguised as a sick, helpless, and miserable child, and filled all its dreary chambers with the sunshine of love. 

 

დანართი #17. მოთხრობა #2. „მოგვების ძღვენი“, ო’ ჰენრი 

 

The Gift of the Magi 

„მოგვების ძღვენი“ - მოთხრობა ორ საყვარელ ადამიანზე, ცოლ-ქმარზეა, რომლებიც 

ხელმომჭირნედ ცხოვრობენ. შობა დგება და მათ არ აქვთ საშუალება ერთმანეთს საშობაო საჩუქარი 

უყიდონ, რის გამოც ყიდიან მათთვის ყველაზე ძვირფასს: დელა - თმას, ხოლო ჯიმი - მემკვიდრეობით 

მიღებულ ოქროს საათს. აღმოჩნდება, რომ ისინი საჩუქრებს ვერ გამოიყენებენ, რადგან დელა 

ჯიმისთვის ყიდულობს საათის ძეწკვს, ხოლო ჯიმი ძვირფას თმის სავარცხლებს. მათ გაიღეს ყველაზე 

ძვირფასი, მაგრამ ავტორის მიხედვით, ისინი არიან ყველაზე ბრძენნი. მთლიანი მოთხრობა დიდი 

სითბოთი და სიყვარულით არის გაჯერებული. 

 
ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. THAT WAS ALL. AND SIXTY CENTS of it was in pennies. 

Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. Three times Della counted it. 

One dollar and eighty-seven cents. And the next day would be Christmas. 

There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it. Which 

instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. 

While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A 

furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look-out for 

the mendicancy squad. 

In the vestibule below was a letter-box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal 

finger could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card bearing the name "Mr. James Dillingham Young." 

The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being 

paid $30 per week. Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though 

they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham 



 

 

Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and greatly hugged by Mrs. James Dillingham 

Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. 

Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag. She stood by the window and looked out 

dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. To-morrow would be Christmas Day, and she had only 

$1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months, with this result. 

Twenty dollars a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only 

$1.87 to buy a present for Jim. Her Jim. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. 

Something fine and rare and sterling--something just a little bit near to being worthy of the honour of being owned 

by Jim. 

There was a pier-glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier-glass in an $8 Bat. A very 

thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly 

accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. 

Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face 

had lost its colour within twenty seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. 

Now, there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. One was 

Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. Had the Queen of Sheba 

lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to 

depreciate Her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the 

basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. 

So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below 

her knee and made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly. Once she 

faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. 

On went her old brown jacket; on went her old brown hat. With a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in 

her eyes, she cluttered out of the door and down the stairs to the street. 

Where she stopped the sign read: "Mme Sofronie. Hair Goods of All Kinds." One Eight up Della ran, and collected 

herself, panting. Madame, large, too white, chilly, hardly looked the "Sofronie." 

"Will you buy my hair?" asked Della. 

"I buy hair," said Madame. "Take yer hat off and let's have a sight at the looks of it." 

Down rippled the brown cascade. 

"Twenty dollars," said Madame, lifting the mass with a practised hand. 

"Give it to me quick" said Della. 

Oh, and the next two hours tripped by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for 

Jim's present. 

She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores, 

and she had turned all of them inside out. It was a platinum fob chain simple and chaste in design, properly 

proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation--as all good things should do. It was 

even worthy of The Watch. As soon as she saw it she knew that it must be Jim's. It was like him. Quietness and 

value--the description applied to both. Twenty-one dollars they took from her for it, and she hurried home with the 

78 cents. With that chain on his watch Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the 

watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. 

When Della reached home her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons 

and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. Which is always a 

tremendous task dear friends--a mammoth task. 

Within forty minutes her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant 

schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully, and critically. 

"If Jim doesn't kill me," she said to herself, "before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island 

chorus girl. But what could I do--oh! what could I do with a dollar and eighty-seven cents?" 

At 7 o'clock the coffee was made and the frying-pan was on the back of the stove hot and ready to cook the chops. 

Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he 

always entered. Then she heard his step on the stair away down on the first flight, and she turned white for just a 



 

 

moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered: 

"Please, God, make him think I am still pretty." 

The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 

twenty-two--and to be burdened with a family! He needed a new overcoat and he was with out gloves. 

Jim stepped inside the door, as immovable as a setter at the scent of quail. His eyes were fixed upon Della, and there 

was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, 

nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that 

peculiar expression on his face. 

Della wriggled off the table and went for him. 

"Jim, darling," she cried, "don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived 

through Christmas without giving you a present. It'll grow out again--you won't mind, will you? I just had to do it. 

My hair grows awfully fast. Say 'Merry Christmas!' Jim, and let's be happy. You don't know what a nice-what a 

beautiful, nice gift I've got for you." 

"You've cut off your hair?" asked Jim, laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the 

hardest mental labour. 

"Cut it off and sold it," said Della. "Don't you like me just as well, anyhow? I'm me without my hair, ain't I?" 

Jim looked about the room curiously. 

"You say your hair is gone?" he said, with an air almost of idiocy. 

"You needn't look for it," said Della. "It's sold, I tell you--sold and gone, too. It's Christmas Eve, boy. Be good to 

me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered," she went on with a sudden serious sweetness, 

"but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim?" 

Out of his trance Jim seemed quickly to wake. He enfolded his Della. For ten seconds let us regard with discreet 

scrutiny some inconsequential object in the other direction. Eight dollars a week or a million a year--what is the 

difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The magi brought valuable gifts, but that 

was not among them. I his dark assertion will be illuminated later on. 

Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. 

"Don't make any mistake, Dell," he said, "about me. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave 

or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you'll unwrap that package you may see why you had 

me going a while at first." 

White fingers and nimble tore at the string and paper. And then an ecstatic scream of joy; and then, alas! a quick 

feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers 

of the lord of the flat. 

For there lay The Combs--the set of combs, side and back, that Della had worshipped for long in a Broadway 

window. Beautiful combs, pure tortoise-shell, with jewelled rims--just the shade to wear in the beautiful vanished 

hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the 

least hope of possession. And now, they were hers, but the tresses that should have adorned the coveted adornments 

were gone. 

But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say: "My 

hair grows so fast, Jim!" 

And then Della leaped up like a little singed cat and cried, "Oh, oh!" 

Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull precious 

metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. 

"Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You'll have to look at the time a hundred times a day now. 

Give me your watch. I want to see how it looks on it." 

Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. 

"Dell," said he, "let's put our Christmas presents away and keep 'em a while. They're too nice to use just at present. I 

sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on." 

The magi, as you know, were wise men--wonderfully wise men-who brought gifts to the Babe in the manger. They 

invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the 

privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two 

foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a 



 

 

last word to the wise of these days let it be said that of all who give gifts these two were the wisest. Of all who give 

and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the magi. 

 

დანართი #18. მოთხრობა #3. “აქვა ბულვარი”, მაილი მელოი 

Aqua Boulevard 

„აქვა ბულვარი“ ადამიანთა მოკვდავობის თემას ეხება. მოხუც პარიზელს, რომელსაც ჰყავს მეორე 

ცოლი და შვილები, გზაზე გადასვლისას დაეღუპება ძაღლი (მას მანქანა დაარტყავს). ასევე, მას 

ახალგაზრდობაში დაღუპული ჰყავს ძალიან ახლო მეგობარი, რომლის ცხოვრებისა და დაღუპვის 

მომენტების გახსენება უფრო უმძაფრებს მას იმ შეგრძნებას, რომ ყველა ადამიანი სიკვდილის შვილია 

და არავინ იცის, ვინ როდის დაასრულებს სიცოცხლეს. მოთხრობაში ნაჩვენებია მისი ფიქრები და 

შიშები ამ საკითხის გარშემო. 

 
Each day I walk to the Polo club, while my wife is at work and my children at school.  I have my lunch at the club, a 

little wine, and I walk home. I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. I could have a horse at 

the club, well groomed and cared for. I wouldn’t get any better, at my age, but I could ride. But I like only to ride in 

the country – going somewhere – not in a hall in the middle of Paris, going in circles. I would rather walk. So I walk 

to my lunch, I watch the horses, I walk back.  

Last week at the Polo club I saw a woman I knew. She would not have been allowed before: she is a black woman, 

from Martinique. But the club now lets many people in, and she was an actress in films for some years. I knew her 

when she was young: her husband and I were like brothers. It was strange to see her that day at the club because she 

had not changed in thirty years. She was still beautiful, still sexy. A bright girl, with energy. I remember her always 

laughing, swinging her legs on the dock at Cap-Ferrat, or sitting on a boat or in a café, but always laughing, showing 

the gap between her front teeth. She was not laughing so much this time, but when she did it was the same laugh, the 

same gap. She had the good skin of black women, the face and hands still young. She called herself Mia. We 

watched her granddaughter do vaultige: the girl stood on the back of the horse at a petit gallop around the ring. 

Eleven years old, a little older than my daughter, with light brown skin and brown curls flying out behind her. There 

were other children trying to stand on their horses, but none was so accomplished as this granddaughter. Shed turned 

upside down and stood on her head.  

It was thirty years ago I knew Mia, the grandmother, and we were not so careful about what we said thirty years ago; 

Mia had three bambini, all with a German father, and we used to say they were not black or white, they were grey. 

They were green, we said. We called them less petits verts. But you see – the eldest of less petits verts grew up to be 

a film actress like her mother, and had this daughter who can stand on her head on a horse in the Polo Club in Paris. 

The little girl came from the horses and kissed me heloo, on the left and right, with a shining face and blue eyes. 

Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you don’t know it until you have a lunch like 

this one. 

Mia’s husband – my dear friend, my brother –was called Renard. I played guitar then, and I was young. You have to 

be young to play the guitar, unless you are very great. It took me ten years to discover I had no ear, and five years 

more to discover I had no head to remember the words. My fingers, my technique, they were above the rest, but I 

was not gifted. Renard was gifted. He played the piano more beautifully than you have ever heard, with no music, 

all by ear. He could play anything. He used to help me, writing down the music, working out the harmonies, 

teaching me songs. We played at parties-not for money, because that was not our aim, but people asked us to come, 

and we had a trumpet and bass and clarinet and the whole thing.  

Renard had some money, and he was raised with a rich life. Because of the music, he met a girl, Elsa, who was a 

little blond operettiche singer, with a little voice. Elsa had a daughter, and she and the child were always with 

Renard. After some years, Renard said, “I have to marry this girl. I can’t not marry this girl.” We all said, Why? 



 

 

Keep on like you are. But he had to marry her, for his soul maybe, I don’t know. He adopted the child and I became 

godfather, and then Elsa became jealous of Renard’s ability, of his success and his friends, and she started to drink.  

At this time I married my first wife, and I couldn’t impose Renard and his family on my wife. I loved Renard, and 

the child was my goddaughter, but Elsa was too much. When this happens, you grow apart, and I did not see him for 

some years. Eventually he divorced her. 

We were close again, when he divorced, and we had the same friends at the Travellers’ Club and in the south. When 

he met Mia, the actress from Martinique, we all understood. She was so sexy, and he loved her, and she was fun. But 

she had the not-black, not-white bambini from the German, and this was Paris, and Paris was not so generous.It was 

not so well accepted then, to have these children. They all moved south to a big white house in Cap-Ferrat, and 

Renard had some money still, but he was gambling it away. My wife would not go to visit there, but I went. It was 

like a colony. The girl Mia and the green bambini were only the beginning. There were also the girl’s two sisters, 

with bambini of their own. Kids all over the house, you did not know whose. They always had guests, because they 

had poker games in the house, and the quests came to take Renard’s money. When he was out of money he would sit 

at the piano, and they shouted out what to play.  

Finally Renard said he was going to marry the girl Mia. Just like the first time, wit Elsa, he said he couldn’t not 

marry her. We didn’t understand, but we went to the wedding, and drove ina a parade down to the seat Cap-Ferrat. 

Everyone felt a little embarrassed, with the family not approving, and all the fatherless bambini in wedding clothes, 

and the drunken blonde first wife in the memory. But Renard acted very happy, and flew his new wife and his 

friends to Miami, to go on e yacht to Martinique. I didn’t go on the yacht, of course, but some did. 

They went to La Dominique, with the moving sands.There isa big sign there that says, DANGEROUS BEACH. The 

water  is very shallow and the sand is loose and deep, like quicksand. It sucks you down into the water, and the 

currents pull you out into the sea. The laughing girl, home again, swung her legs on the deck of the boat. The beach 

is not authorized, but Renard went swimming. With his debts and his adopted children and his family and his 

gambling, he went in at the unauthorized beach. He was a strong swimmer, but a strong swimmer is not what you  

need at La Dominique. What you need is to stop fighting, let the arms and legs go limp. If you let go, and don’t 

fight, the sand sucks you down, but then the water takes you back to the surface. Spits you out. If you fight and try 

to swim, you die. They didn’t find Renard’s body. His friends on the boat looked a long time. I went to the beach 

myself when I heard, and walked up and down, as close to the water as possible without slipping into the sand. I 

stayed there two days, looking at the water and thinking about my friend, then I flew back to Paris, where I was 

getting a divorce and had a job. They found a jawbone a month later-the drowned body all eaten by sharks or 

whatever was there. 

Mia and I did not talk of Renard’s death when I saw her last week at the Polo, old but still the same, but we were  

both thinking of it. It was why she did not laugh so much, I know. She might have laughed more with another, but I 

brought the memory of Renard to her. It was not the thing to talk about. When I left the club, Mia said to me, “My 

life has been a good life, and Renard would be happy with that.” 

I had nowhere to be at that moment, so I walked back long the rue de Babylone, where I lived when I was young. I 

used to walk to work from there, and brought girls home to the apartment with the purple bathtub sunk low into the 

tile. Each job and each girl, at that time, was the most important thing in the world, and demanded everything. I was 

still young enough to play guitar sot so well. 

My second wife is young, the age of my first son, who played guitar too long and has made nothing of his life. She 

is beautiful, and sparkles like jewels when she is wearing none: skin like gold, white teeth and clear blue eyes. We 

have two small children. The more I see other children, the more I think mine are the most attractive. Since I 

realized I was too old for guitar and married, I have had two good lived, with two good wives. I am a lucky man. 

When I ride in the country, not in circles but moving forward, all alone, I think what could happen, to leave behind a 

widow. Nothing much would have to happen; my brother is younger than I, and already dead. But sometimes I think 

I will fall from the horse, hit my head or break my spine, with no one to help. I would leave the widow that much 

sooner, and she would marry again and have two lives, too, with two husbands. She is young enough for that, the 

way she shines. And then sometimes I can outlive them all. 

When I reached home, and walked into the courtyard below our apartment, I could hear my son screaming at his 

sister from the windows above. The elevator is tiny and slow, and when the children race it on the stairs, they win. I 

took the stairs, too many at a time, and reached the third floor with my heart im my ears and a dizziness across my 



 

 

eyes. I opened the apartment door and climbed the last steps past the umbrellas. The keys fell from my hand at the 

top. My son Gaetan looked up and slid to a halt in his socks, surprised to see me standing there. Gaetan is seven, the 

age of reason, the age of charm. 

“What is going on here?” I demanded, waiting for the dizzy feeling to go. “What is the purpose of this noise that 

shakes the building?” 

His sister Alix ran out from her room, and here came an absolute chaos, both arguing at once, and the dog barking. 

Tati the Filipina came from the kitchen and started, too. Three voices, like angry bells, plus the dog. “Aqua 

Boulevard… Gaetan ne veut pas… Oliver… la merde… Maman…comme les autres-“ 

“Stop” I said.  

I could see straight now, and I made them go slow. Gaetan first, then his sister, then Tati. To have some order. A 

child was giving a birthday party at Aqua Boulevard, with the waterslides and the poolthat makes waves like an 

ocean. Alix wanted to go. Gaetan said the brother of the girl with the birthday was a jerk. They know this American 

word. C’est un jerk. My wife was not home, and Tati is only one person, so Alix could not go to the party without 

Gaetan. Oliver, my wife’s dog, the dog she bought to make the children fight not so much, had done a shit on the 

rug. Tati had been all afternoon cleaning it up.  

Gaetan is impatient. I started with him. I bent down on my stiff knees so he could see my eyes. “This is a lesson for 

you” I said. “You don’t play with the jerk. There are other children. It’s easy. Yes?” 

Gaetan Frowned. 

“Alix, you get your bathing suit,” I said. She went wild, kissing me, hugging me, then she ran to her room. Gaetan 

made a terrible noise. 

I said, “Tati, you want to go to Aqua Boulevard?” 

Tati smiled. She was tired of dog shit, and she could sit with the other nannies by the pool with the waves. 

“Gaetan,“ I said, taking his shoulders in my hands, “you go on the biggest waterslide, without your sister. I want to 

hear you didi that today.” 

Sometimes my son has a face like a storm, and then it clears, and again he is the most attractive child I have ever 

seen. He ran to his bedroom for his bathing suit. I gave Tati the money for a birthday present for the sister of the 

jerk. 

“I’m going to take Oliver for a walk,” I said. “I will teach him discipline.” 

Tati gave me the leash, a long orange strap, and the children kissed Oliver good-bye and went out the door. I had 

told my wife I was going to order a leather leash from Hermes, and it was a joke, but maybe I would. With Oliver 

initials. Oliver danced at my feet, his toenails scraping on the wood floor. On the rug was a white towel where Tati 

had cleaned.  

My wife studied for the dog like when you buya house, and finally she bought a border terrier, small dog, but not as 

small as the ridiculous dogs you see in the streets of Paris. Small enough for an apartment but not a dog to make you 

a fool. Oliver and I went down the elevator, out through the courtyard and toward the Luxembourg. He ran ahead of 

me on the orange strap. He was exited about everything, still a puppy. He didn’t know not to sniff at women’s shoes, 

like he didn’t know not to shit on the carpet.I smiled at the women in the shoes and they smiled back. I had not 

wanted a dog, but the children loved him. It was truethey did not fight so much now. The day my wife brought him 

home, my daughter held the dog in her arms and said, “This is the happiest day of my life.” Children are whores. 

They will say anything. But I thought it could be true. 

I had never trained a dog. I had not even taken this dog for a walk, because I could not take him for lunch at the 

Polo. When I was still working for the Greeks, with the shipping, we were given a beautiful Arabian horse, a king’s 

horse. We had no use for it, but to slaughter it would offend the king, so it must be kept like a king’s horse, and that 

was left to me. I found a stable, and thought I would ride in the Bois de Boulogne, but the horse would not cross the 

road. We reached the road each time, and then it stopped. The most elegant horse you have ever seen, afraid of 

roads. I tried a long time to make the horse cross, and then paid an old cavalry officer to train the horse in the 

cavalry style. Make the horse obey. Be the commander. He came back to me in six weeks and said the horse did not 

want to cross the road. So maybe Oliver did not want to shit outside. This would be a problem. We were at the street 

corner, almost to the Jardin, and I was thinking how the dog would like to see the trees and the grass, and then 

Oliver ran on his long orange strap into the road. A Mercedes taxi hit him square with the tire. 



 

 

Oliver did not move. There was no blood. I held him against my shirt and I could feel his small breaths. His eyes 

were half open but looked at nothing. The taxi was gone, and no one for me to shout at. I stood on the corner 

looking at the Jardin du Luxembourg across the street with its green grass, then turned to look at the shops, trying to 

think where they would have a horse doctor. The beautiful Mia could still be there, and she knew death and would 

know what to do. But it was a foolish thought, and I began to walk down the street, looking at the names on the 

building for a doctor. The orange strap hit my ankles at each step. Then I remembered taxis as a help and I waved to 

one, holding the dog tightly in one arm, the taxi stopped, but by the time I was in, the breathing and the heartbeat 

were gone. 

I let the taxi drive me home, though it was a short way, because I didn’t think I could stand to walk. Ini the car my 

thoughts were mixed up between the dog, and the taxi’s tire, and Mia swinging her legs, and my friend drowning 

under the waves, and then I felt my lungs like ice and told the driverto take me to Aqua Boulevard. I had to see my 

children in front of me. I had sent them with only Tati to that ridiculous pool. 

The taxi let me out at Aqua Boulevard with the dog in my arms. They would not let me take a dead dog, but I 

walked past the security smiling, holding Oliver’s head up. Women carry their dogs in their arms all the time, and 

the gendarme looked at my face strangely, but said nothing. Past the security there is a glasswall to watch the slides 

and the pool, and I stood there with the dog. The room is enormous, full of people in bathing suits, fat ones and thin 

ones, all colors but all greenish through the water-spotted window, with the plastic tubes snaking around overhead 

and a glass roof to let in the sun. The horn blew that says the waves will start, and all the people ran into the water. I 

looked for my children but didn’t see tham there. I wanted to run in and find them, but I had no bathing suit and 

could not let them see their dog.  

The waves rolled in to the concrete beach painted the color of sand. Small children rode the water to the shore, and 

there among the heads was Gaetan. My son’s face, wide-eyed and afraid. The water pushed him to where he could 

touch the bottom and he stood, laughting. He raised his fistsin the air and shouted, like a man who wins a boxing 

match, tired and happy.he ran back into the waves. I breathed again. There was still the feeling in my lungs, 

stopping the air to my chest, but it was melting.  

The dog had grown stiff in my arms. I looked for my daughter and saw her run across the painted beach into the 

water, her young body in a black bathing suit shining with wet. I leaned my head against the green glass, the warm 

dog still against my chest.I said thank you for my children and listened to the rushing of the waves that did not stop 

but came and came again. 

 

 

დანართი #19. მოთხრობა #4. „უზარმაზარი რადიო“, ჯონ ჩივერი 

The Enormous Radio 

 „უზარმაზარი რადიო“ საშუალო კლასის ოჯახის ყოველდღიურ ყოფაზე მოგვითხრობს. ჯიმ და 

აირენ ვესტკოტები დანარჩენი ნაცნობ-მეგობრებისგან გამოირჩევიან დიდი სიყვარულით სერიოზული 

მუსიკის მიმართ. ერთხელ, როდესაც ძველი რადიო გაფუჭდება, ოჯახი შეიძენს ახალ რადიოს, 

რომელიც ელექტრომოწყობილობების მიმართ არის მგრძნობიარე. ასევე, რადიოში ისმის მეზობლების 

საუბრის ხმა. მეზობლების დიალოგების მოსმენამ აირენ ვესტკოტი ძალიან ჩაითრია, ხოლო 

კონფლიქტურმა საუბრებმა, ჩხუბმა და ოჯახურმა უთანხმოებებმა ის დეპრესიაში ჩააგდო. მას ეშინია, 

რომ მსგავსი უთანხმოება მის ოჯახშიც მოხდება. ჯიმმა კი ძალიან დიდი თანხა გაიღო რადიოს 

შეკეთებაში და ის საყვედურობს მეუღლეს თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის გამო, ასევე იმის გამო, 

რომ მან რადიო შეიძინა იმისთვის, რომ სიამოვნება მიიღონ მისი მოსმენით, და არა იმისთვის, რომ 

მეზობელთა ცხოვრებით იცხოვრონ. ქმარი ცოლს ძველ ცოდვებს ახსენებს. 

 



 

 

Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that satisfactory average of income, endeavor, 

and respectability that is reached by the statistical reports in college alumni bulletins. They were the parents of two 

young children, they had been married nine years, they lived on the twelfth floor of an apartment house near Sutton 

Place, they went to the theatre on an average of 10.3 times a year, and they hoped someday to live in Westchester. 

Irene Westcott was a pleasant, rather plain girl with soft brown hair and a wide, fine forehead upon which nothing at 

all had been written and in the cold weather she wore a coat of fitch skins dyed to resemble mink. You could not say 

that Jim Westcott looked younger than he was, but you could at least say of him that he seemed to feel younger. He 

wore his graying hair cut very short, he dressed in the kind of clothes his class had worn at Andover and his manner 

was earnest, vehement, and intentionally naive. The Westcotts differed from their friends, their classmates, and their 

neighbors only in an interest they shared in serious music. They went to a great many concerts - although they 

seldom mentioned this to anyone - and they spent a good deal of time listening to music on the radio.  

Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair. Neither of them understood the 

mechanics of radio - or of any of the other appliances that surrounded them - and when the instrument faltered, Jim 

would strike the side of the cabinet with his hand. This sometimes helped. One Sunday afternoon, in the middle of a 

Schubert quartet, the music faded away altogether. Jim struck the cabinet repeatedly, but there was no response; the 

Schubert was lost to them forever. He promised to buy Irene a new radio, and on Monday when he came home from 

work he told her that he had got one. He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came.  

The radio was delivered at the kitchen door the following afternoon, and with the assistance of her maid and the 

handyman Irene uncrated it and brought it into the living room. She was struck at once with the physical ugliness of 

the large gumwood cabinet. Irene was proud of her living room, she had chosen its furnishings and colours as 

carefully as she chose her clothes, and now it seemed to her that the new radio stood among her intimate possessions 

like an aggressive intruder. She was confounded by the number of dials and switches on the instrument panel, and 

she studied them thoroughly before she put the plug into a wall socket and turned the radio on. The dials flooded 

with a malevolent green light, and in the distance she heard the music of a piano quintet. The quintet was in the 

distance for only an instant; it bore down upon her with a speed greater than light and filled the apartment with the 

noise of music amplified so mightily that it knocked a china ornament from a table to the floor. She rushed to the 

instrument and reduced the volume. The violent forces that were snared in the ugly gumwood cabinet made her 

uneasy. Her children came home from school then, and she took them to the Park. It was not until later in the 

afternoon that she was able to return to the radio.  

The maid had given the children their suppers and was supervising their baths when Irene turned on the radio, 

reduced the volume, and sat down to listen to a Mozart quintet that she knew and enjoyed. The music came through 

clearly. The new instrument had a much purer tone, she thought, than the old one. She decided that tone was most 

important and that she could conceal the cabinet behind a sofa. But as soon as she had made her peace with the 

radio, the interference began. A crackling sound like the noise of a burning powder fuse began to accompany the 

singing of the strings. Beyond the music, there was a rustling that reminded Irene unpleasantly of the sea, and as the 

quintet progressed, these noises were joined by many others. She tried all the dials and switches but nothing dimmed 

the interference, and she sat down, disappointed and bewildered, and tried to trace the flight of the melody. The 

elevator shaft in her building ran beside the living room wall, and it was the noise of the elevator that gave her a clue 

to the character of the static. The rattling of the elevator cables and the opening and closing of the elevator doors 

were reproduced in her loudspeaker, and realizing that the radio was sensitive to electrical currents of all sort, she 

began to discern through the Mozart the ringing of telephone bells, the dialing of phones, and the lamentation of a 

vacuum cleaner. By listening more carefully, she was able to distinguish doorbells, elevator bells, electric razors, 

and Waring mixers, whose sounds had been picked up from the apartments that surrounded hers and transmitted 

through her loudspeaker. The powerful and ugly instrument, with its mistaken sensitivity to discord, was more than 

she could hope to master, so she turned the thing off and went into the nursery to see her children.  

When Jim Westcott came home that night, he went to the radio confidently and worked the controls. He had the 

same sort of experience Irene had had. A man was speaking on the station Jim had chosen, and his voice swung 

instantly from the distance into a force so powerful that it shook the apartment. Jim turned the volume control and 

reduced the voice. Then, a minute or two later, the interference began, The ringing of telephones and doorbells set 

in, joined by the rasp of the elevator doors and the whir of cooking appliances. The character of the noise had 

changed since Irene had tried the radio earlier; the last of the electric razors was being unplugged, the vacuum 



 

 

cleaners had all been returned to their closets, and the static reflected that change in pace that overtakes the city after 

the sun goes down. He fiddled with the knobs but couldn't get rid of the noises, so he turned the radio off and told 

Irene that in the morning he'd call the people who had sold it to him and give them hell.  

The following afternoon, when Irene returned to the apartment from a luncheon date, the maid told her that a man 

had come and fixed the radio. Irene went into the living room before she took off her hat or her furs and tried the 

instrument. From the loudspeaker came a recording of the "Missouri Waltz". It reminded her of the thin, scratchy 

music from an old-fashioned phonograph that she sometimes heard across the lake where she spent her summers. 

She waited until the waltz had finished, expecting an explanation of the recording, but there was none. The music 

was followed by silence, and then the plaintive and scratchy record was repeated. She turned the dial and got a 

satisfactory burst of Caucasian music - the thump of bare feet in the dust and the rattle of coin jewelry - but in the 

background she could hear the ringing bells and a confusion of voices. Her children came home from school then, 

and she turned off the radio and went to the nursery.  

When Jim came home that night, he was tired, and he took a bath and changed his clothes. Then he joined Irene in 

the living room. He had just turned on the radio when the maid announced dinner, so he left it on, and he and Irene 

went to the table.  

Jim was too tired to make even a pretense of sociability, and there was nothing about the dinner to hold Irene's 

interest, so her attention wandered from the food to the deposits of silver polish on the candlesticks and from there 

to the music in the other room. She listened for a few moments to a Chopin prelude and then was surprised to hear a 

man's voice break in. "For Christ's sake, Kathy," he said, "do you always have to play the piano when I get home?" 

The music stopped abruptly. "It's the only chance I have," a woman said. "I'm at the office all day." "So am I," the 

man said. He added something obscene about an upright piano, and slammed a door. The passionate and melancholy 

music began again.  

"Did you hear that?" Irene asked.  

"What?" Jim was eating his dessert.  

"The radio. A man said something while the music was still going on - something dirty."  

"It's probably a play."  

"I don't think it is a play," Irene said.  

They left the table and took their coffee into the living room. Irene asked Jim to try another station. He turned the 

knob. "Have you seen my garters?" a man my garters?" the man said again. "Just button me up and I'll find your 

garters," the woman said. Jim shifted to another station. "I wish you wouldn't leave apple cores in the ash-trays," a 

man said. "I hate the smell."  

"This is strange," Jim said.  

"Isn't it?" Irene said.  

Jim turned the knob again. "On the coast of Coromandel where the early pumpkins blow," a woman with a 

pronounced English accent said, "in the middle of the woods lived the Yonghy-Bonghy-Bo: Two old chairs, and half 

a candle, one old jug without a handle..."  

"My God!" Irene cried. "That's the Sweeneys' nurse."  

"These were all his worldly goods," the British voice continued.  

"Turn that thing off," Irene said. "Maybe they can hear us." Jim switched the radio off. "That was Miss Armstrong, 

the Sweeneys' nurse," Irene said. "She must be reading to the little girl. They live in 17-B. I've talked with Miss 

Armstrong in the Park. I know her voice very well. We must be getting other people's apartments."  

"That's impossible," Jim said.  

"Well, that was the Sweeneys' nurse," Irene said hotly. "I know her voice. I know it very well. I'm wondering if they 

can hear us."  

Jim turned the switch. First from a distance and then nearer, nearer, as if borne on the wind, came the pure accents 

of the Sweeneys' nurse again: "Lady Jingly'. Lady Jingly!" she said, "Sitting where the pumpkins blow, will you 

come and be my wife? said the Yonghy-Bonghy-Bo..."  

Jim went over to the radio and said "Hello" loudly into the speaker.  

"I am tired of living singly," the nurse went on, "On this coast so wild and shingly, I'm a-weary of my life; if you'll 

come and be my wife, quite serene would be my life..."  

"I guess she can't hear us," Irene said. "Try something else."  



 

 

Jim turned to another station, and the living room was filled with the uproar of a cocktail party that had overshot its 

mark. Someone was playing the piano and singing the Whiffenpoof Song, and the voices that surrounded the piano 

were vehement and happy. "Eat some more sandwiches," a woman shrieked. There were screams of laughter and a 

dish of some sort crashed to the floor.  

"Those must be the Fullers, in II-E," Irene said. "I knew they were giving a party this afternoon. I saw her in the 

liquor store. Isn't this too divine? Try something else. See if you can get those people in 18-C."  

The Westcotts overheard that evening a monologue on salmon fishing in Canada, a bridge game, running comments 

on home movies of what had apparently been a fortnight at Sea Island, and a bitter family quarrel about an overdraft 

at the bank. They turned off their radio at midnight and went to bed, weak with laughter. Sometimes in the night, 

their son began to call for a glass of water and Irene got one and took it to his room. It was very early. All the lights 

in the neighbourhood were extinguished, and from the boy's window she could see the empty street. She went into 

the living room and tried the radio. There was some faint coughing, a moan, and then a man spoke. "Are you all 

right, darling?" he asked. "Yes," a woman said wearily. "Yes, I'm all right, I guess," and then she added with great 

feeling, "but, you know, Charlie, I don't feel like myself any more. Sometimes there are about fifteen or twenty 

minutes in the week when I feel like myself. I don't like to go to another doctor, because the doctor's bills are so 

awful already, but I just don't feel like myself, Charlie. I just never feel like myself." They were not young, Irene 

thought. She guessed from the timbre of their voices that they were middle-aged. The restrained melancholy of the 

dialogue and the draft from the bedroom window made her shiver, and she went back to bed.  

The following morning, Irene cooked breakfast for the family - the maid didn't come up from her room in the 

basement - until she braided her daughter's hair, and waited at the door until her children and her husband had been 

carried away in the elevator. Then she went into the living room and tried the radio. "I don't want to go to school," a 

child screamed. "I hate school. I won't go to school. I hate school." "You will go to school," an enraged woman said. 

"We paid eight hundred dollars to get you into that school and you'll go if it kills you". The next number on the dial 

produced the worn record of the "Missouri Waltz". Irene shifted the control and invaded the privacy of several 

breakfast tables. She overheard demonstrations of indigestion, carnal love, abysmal vanity, faith, and despair. Irene's 

life was nearly as simple and sheltered as it appeared to be, and the forthright and sometimes brutal language that 

came from the loudspeaker that morning astonished and troubled her. She continued to listen until her maid came in. 

Then she turned off the radio quickly, since this insight, she realized, was a furtive one.  

Irene had a luncheon date with a friend that day, and she left her apartment at a little after twelve. There were a 

number of women in the elevator when it stopped at her floor. She stared at their handsome and impassive faces, 

their furs, and the cloth flowers in their hats. Which one of them had been to Sea Island, she wondered. Which one 

had overdrawn her bank account? The elevator stopped at the tenth floor and a woman with a pair of Skye terriers 

joined them. Her hair was rigged high on her head and she wore a mink cape. She was humming the "Missouri 

Waltz".  

Irene had two Martinis at lunch, and she looked searchingly at her friend and wondered what her secrets were. They 

had intended to go shopping after lunch, but Irene excused herself and went home. She told the maid that she was 

not to be disturbed; then she went into the living room, closed the doors, and switched on the radio. She heard, in the 

course of the afternoon, the halting conversation of a woman entertaining her aunt, the hysterical conclusion of a 

luncheon party, and a hostess briefing her maid about some cocktail guests. "Don't give the best Scotch to anyone 

who hasn't white hair," the hostess said. "See if you can get rid of that liver paste before you pass those hot things, 

and could you lend me five dollars? I want to tip the elevator man."  

As the afternoon waned, the conversation increased in intensity. From where Irene sat, she could see the open sky 

above the East River. There were hundreds of clouds in the sky, as though the south wind had broken the winter into 

pieces and were blowing it north, and on her radio she could hear the arrival of cocktail guests and the re turn of 

children and businessmen from their schools and offices. "I found a good-sized diamond on the bathroom floor this 

morning," a woman said. "It must have fallen out of that bracelet Mrs Dunston was wearing last night." "We'll sell 

it," a man said. "Take it down to the jeweller on Madison Avenue and sell it. Mrs Dunston won't know the 

difference, and we could use a couple of hundred bucks..." "Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's," the 

Sweeneys' nurse sang. "Half-pence and farthings, say the bells of St. Martin's. When will you pay me? say the bells 

at Old Bailey..." "It's not a hat," a woman cried, and at her back roared a cocktail party. "It's not a hat, it's a love 

affair. That's what Walter Florell said. He said it's not a hat, it's a love affair," and then, in a lower voice, the same 



 

 

woman added, "Talk to somebody, for Christ's sake, honey, talk to somebody. If she catches you standing here not 

talking to anybody, she'll take us off her invitation list, and I love these parties."  

The Westcotts were going out for dinner that night, and when Jim came home, Irene was dressing. She seemed sad 

and vague, and he brought her a drink. They were dining with friends in the neighbourhood, and they walked to 

where they were going. The sky was broad and filled with light. It was one of those splendid spring evenings that 

excite memory and desire, and the air that touched their hands and faces felt very soft. A Salvation Army band was 

on the corner playing "Jesus Is Sweeter."  

Irene drew on her husband's arm and held him there for a minute, to hear the music. "They're really such nice 

people, aren't they?" she said. "They have such nice faces. Actually, they're so much nicer than a lot of the people 

we know." She took a bill from her purse and walked over and dropped it into the tambourine. There was in her 

face, when she returned to her husband, a look of radiant melancholy that he was not familiar with. And her conduct 

at the dinner party that night seemed strange to him, too. She interrupted her hostess rudely and stared at the people 

across the table from her with an intensity for which she would have punished her children.  

It was still mild when they walked home from the party, and Irene looked up at the spring stars. "How far that little 

candle throws its beams," she exclaimed. "So shines a good deed in a naughty world." She waited that night until 

Jim had fallen asleep, and then went into the living room and turned on the radio.  

Jim came home at about six the next night. Emma, the maid, let him in, and he had taken off his hat and was taking 

off his coat when Irene ran into the hall. Her face was shining with tears and her hair was disordered. "Go up to 16-

C, Jim." she screamed. "Don't take off your coat. Go up to 16-C. Mr Osborn's beating his wife. They've been 

quarrelling since four o'clock, and now he's hitting her. Go up there and stop him."  

From the radio in the living room, Jim heard screams, obscenities, and thuds. "You know you don't have to listen to 

this sort of thing," he said. He strode into the living room and turned the switch. "It's indecent," he said. "It's like 

looking in windows. You know you don't have to listen to this sort of thing. You can turn it off."  

"Oh, it's so horrible, it's so dreadful," Irene was sobbing. "I've been listening all day, and it's so depressing."  

"Well, if it's so depressing, why do you listen to it? I bought this damned radio to give you some pleasure," he said. 

"I paid a great deal of money for it. I thought it might make you happy. I wanted to make you happy."  

"Don't, don't, don't, don't quarrel with me," she moaned, and laid her head on his shoulder. "All the others have been 

quarrelling all day. Everybody's been quarrelling. They're all worried about money. Mrs Hutchinson's mother is 

dying of cancer in Florida and they don't have enough money to send her to the Mayo Clinic. At least, Mr 

Hutchinson says they don't have enough money. And some woman in this building is having an affair with the 

handyman- with that hideous handyman. It's too disgusting. And Mrs Melville has heart trouble and Mr Hendricks is 

going to lose his job in April and Mrs Hendricks is horrid about the whole thing and that girl who plays the 

"Missouri Waltz" is a whore, a common whore, and the elevator man has tuberculosis and Mr Osborn has been 

beating Mrs Osborn." She wailed, she trembled with grief and checked the stream of tears down her face with the 

heel of her palm.  

"Well, why do you have to listen?" Jim asked again. "Why do you have to listen to this stuff if it makes you so 

miserable?"  

"Oh, don't, don't, don't," she cried. "Life is too terrible, too sordid and awful. But we've never been like that, have 

we, darling? Have we? I mean we've always been good and decent and loving to one another, haven't we? And we 

have two children, two beautiful children. Our lives aren't sordid, are they, darling? Are they?" She flung her arms 

around his neck and drew his face down to hers. "We're happy, aren't we, darling? We are happy, aren't we?"  

"Of course we're happy," he said tiredly. He began to surrender his resentment. "Of course we're happy. I'll have that 

damned radio fixed or taken away tomorrow." He stroked her soft hair. "My poor girl," he said.  

"You love me, don't you?" she asked. "And we're not hypocritical or worried about money or dishonest, are we?"  

"No, darling," he said.  

A man came in the morning and fixed the radio. Irene turned it on cautiously and was happy to hear a California-

wine commercial and a recording of Beethoven' s Ninth Symphony, including Schiller's "Ode to Joy". She kept the 

radio on all day and nothing untoward came from the speaker.  

A Spanish suite was being played when Jim came home. "Is everything all right?" he asked. His face was pale, she 

thought. They had some cocktails and went in to dinner to the "Anvil Chorus" from "Il Trovatore. This was 

followed by Debussy's "La Mer."  



 

 

"I paid the bill for the radio today," Jim said. "It cost four hundred dollars. I hope you'll get some enjoyment out of 

it."  

"Oh, I'm sure I will," Irene said.  

"Four hundred dollars is a good deal more than I can afford," he went on. "I wanted to get something that you'd 

enjoy. It's the last extravagance we'll be able to indulge in this year. I see that you haven't paid your clothing bills 

yet. I saw them on your dressing table." He looked directly at her. "Why did you tell me you'd paid them? Why did 

you lie to me?"  

"I just didn't want you to worry, Jim," she said. She drank some water. "I'll be able to pay my bills out of this 

month's allowance. There were the slip-covers last month, and that party."  

"You've got to learn to handle the money I give you a little more intelligently, Irene," he said. "You've got to 

understand that we won't have as much money this year as we had last. I had a very sobering talk with Mitchell 

today. No one is buying anything. We are spending all our time promoting new issues, and you know how long that 

takes. I'm not getting any younger, you know. I'm thirty-seven. My hair will be gray next year. I haven't done as well 

as I'd hoped to do. And I don't suppose things will get any better."  

"Yes, dear," she said.  

"We've got to start cutting down," Jim said. "We've got to think of the children. To be perfectly frank with you, I 

worry about money a great deal. I'm not at all sure of the future. No one is. If anything should happen to me, there's 

the insurance, but that wouldn't go very far today. I've worked awfully hard to give you and the children a 

comfortable life," he said bitterly. "I don't like to see all of my energies, all of my youth, wasted on fur coats and 

radios and slipcovers and-"  

"Please, Jim," she said. "Please. They'll hear us."  

"Who'll hear us? Emma can't hear us."  

"The radio."  

"Oh, I'm sick!" he shouted. "I'm sick to death of your apprehensiveness. The radio can't hear us. Nobody can hear 

us. And what if they can hear us? Who cares?"  

Irene got up from the table and went into the living room. Jim went to the door and shouted at her from there. "Why 

are you so Christly all of a sudden? What's turned you overnight into a convent girl? You stole your mother's 

jewelry before they probated her will. You never gave your sister a cent of that money that was intended for her - 

not even when she needed it. You made Grace Howland's life miserable, and where was all your piety and your 

virtue when you went to that abortionist? I'll never forget how cool you were. You packed your bag and went off to 

have that child murdered as if you were going to Nassau. If you'd had any reasons, if you'd had any good reasons -"  

Irene stood for a minute before the hideous cabinet, disgraced and sickened, but she held her hand on the switch 

before she extinguished the music and the voices, hoping that the instrument might speak to her kindly, that she 

might hear the Sweeneys' nurse. Jim continued to shout at her from the door. The voice on the radio was suave and 

noncommittal. "An early morning railroad disaster in Tokyo," the loudspeaker said, "killed twenty-nine people. A 

fire in a Catholic hospital near Buffalo for the care of blind children was extinguished early this morning by nuns. 

The temperature is forty-seven. The humidity is eighty-nine." 

 

დანართი #20.1. I სესია „შენიღბული ანგელოზი“ - გამოყენებული სტრატეგიები. 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

  √  √ √  √ 

ვარაუდების შემოწმება      √   

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება √ √   √  √  

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან    √ √    

ინფორმაციის შეჯამება √     √  √ 

დასკვნების გაკეთება   √ √ √ √  √ 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება         

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა √ √ √ √ √ √ √ √ 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა        √ 

გონებრივი თარგმანი √ √ √ √  √ √ √ 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება √        

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექტში მიხვედრა √ √ √ √  √ √ √ 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება √ √ √ √ √ √ √ √ 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √ √ √ √ 

განსჯის გადავადება √  √  √ √   

თვითკორექცია √  √  √ √ √ √ 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია     √   √ 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების 

კონტროლი 

   × × × × × 

სიძნელეების იდენტიფიცირება √ √ √  √ √ √  

გაგების შემოწმება √    √ √ √ √ 

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 14 9 12 9 14 15 11 14 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვებას რამდენიმე მონაწილე 

მიმართავდა. მონაწილე J2-მა სათაურის წაკითხვისთანავე გამოიყენა აღნიშნული სტრატეგია, როდესაც 

ივარაუდა, თუ რაზე ან ვისზე იქნებოდა მოთხრობა: 

J4 - ანუ, ამ სათაურიდან გამომდინარე, ადამიანზე იქნება საუბარი, თითქოს, კარგია ეს ადამიანი, 

სინამდვილეში ცუდი.  

მონაწილე D3-ის მიხედვით: 

D3 - ბაშვებს დაეღუპათ დედა და სავარაუდოდ, ამ ბავშვებზე განვითარდება მოვლენები, ამათზე 

იქნება საუბარი.   

მონაწილე G2-მა შემდეგი მონაკვეთის poor little Maggie წაკითხვის შემდეგ განაცხადა: 

G2 - poor little Maggie - აქედანვე მივხვდი, რომ რაღაცა შეემთხვა და რაღაც სჭირდა თავიდანვე. 

განსაკუთრებით ხშირად ვარაუდების დაშვება გამოყენებულია მონაწილე F3-ის მიერ: 



 

 

1.  ალბათ, ჩემი აზრით, ისევ, ამ გოგონას ქეთის გამოუჩნდა პატრონი, რომ ისიც დაასაქმებდა 

სადმე და ეს ელისი შეიძლება იმ კაცის ცოლიც ყოფილიყო. რა ვიცი, რას წარმოვიდგენ.  

2.  But no one said "I'll take Maggie” - ბოლოს, ალბათ, ერთი  დარჩა, და ჩემი აზრით, ისევ ის 

აიყვანს. (მონაწილე გულისხმობს მისის ელისს). 

3.  ეს ქალი ალბათ, რჩევას შეეკითხა, და ალბათ, მიხედავდნენ... ხომ არ უთხრეს, რომ შენთან 

უფრო კარგად იქნებაო, და წამოიყვანე სახლშიო.  

პირველ წინადადებაში რამდენიმე ვარაუდია დაშვებული:  

ა)  ქეთის გამოუჩნდება პატრონი; 

ბ) ქეთის დაასაქმებენ; 

გ) ელისი შეიძლება იმ კაცის ცოლიც ყოფილიყო (მონაწილე გულისხმობს ფერმერ ჯონსს, 

რომელმაც წაიყვანა უფროსი შვილი). 

გ  ვარაუდი ისეთი ვარაუდია, რომლის გაკეთების საშუალებას ტექსტის თხრობა და განვითარება 

არ გვაძლევს. 

ასევე, მესამე ვარაუდიც ისეთი ვარაუდია, რომელიც ტექსტის განვითარებისგან მოწყვეტილია. 

ვარაუდების შემოწმებას მიმართა მონაწილე G2-მა მას შემდეგ, რაც იფიქრა, რომ საწყალ მეგის რაღაც 

შეემთხვა: 

G2 - საწყალი მეგი, რაღაცა ცუდზეა საუბარი, თითქოს რაღაცა შეემთხვა... და მერე უკვე ფანჯრიდან 

ჩამოვარდა. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმას მიმართავდა ყველა მონაწილე მაშინ, როდესაც ისინი ვერ 

ახერხებდნენ გაგებას, ან როდესაც მიხვდებოდნენ წაკითხულს, მაგრამ მის სწორ გააზრებაში არ იყვნენ 

დარწმუნებულები: 

A3 - Of these, John, the oldest, a boy of twelve, was a stout lad, able to earn his living with any farmer. მას 

შეუძლია იმუშაოს ფერმაში? 

A3 - Two years before a fall from a window had injured her spine... - აა, ორი წლის შემდეგ გაუცივდა? 

A3 - Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air - ეს ვერ გავიგე, ჩქარობდაო? 

E2 - Who wanted a bed-ridden child? მაგრამ არავის არ უფიქრია, ვის უნდა მოევლო, არავის უნდა, რომ 

ცუდი ყოფაქცევის ბავშვი რომ ჰყავდეს? 

G2 - This woman had been despised, scoffed at, and angrily denounced by nearly every man, woman, and child in 

the village; - ყველა კაცთან იყო ცუდ ურთიერთობაში, ანუ, ყველასთან ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა 

კაცთანაც, ქალთანაც, ბავშვებთან სოფელში? 

F3 - She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit, and died in the presence of her frightened 

little ones. ანუ, ეს ქალი ლოთი იყო? 

F3 -…half-starving children, three in number. ნახევრად მშიერი ბავშვები? სამი შვილი ჰყავდა? 

F3 -The day following the day of death was made the day of burial. რაღაცა სიკვდილის დღეზე არის ლაპარაკი. 

დასაფლავების დღე იყო? ვისი დასაფლავების დღე? (მონაწილე დააბნია დასაფლავებაზე საუბარმა, მან 



 

 

როგორც ჩანს, მწერლის თხრობას ვერ მიაქცია ყურადღება, თუმცა რამდენიმეჯერ ნახსენებია, რომ 

დედა დაიღუპა). 

F3 - ჩემი აზრით, ეს ბავშვი დაიღუპა?  

D3 - half-starving children - ანუ, ნახევრად დაპურებული ბავშვები? 

H2 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. რამოდენიმე მეზობელი იყო ძალიან ღარიბულ ქოხმახში, მაგრამ არცერთი... მაგრამ 

არცერთი კვდებოდა? (აღნიშნული კითხვა არ იქნა სწორად დასმული. მონაწილეს ყურადღება რომ 

გაემახვილებინა თუნდაც ორ სიტყვაზე, follow და cart, მიხვდებოდა, რომ სიტყვა dead მეზობლებს ამ 

კუთხით არ ეხებოდა). 

H2 - Two years before a fall from a window had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, 

except when lifted in the arms of her mother - …ფანჯრიდან გადმოვარდა და დაიზიანა spine… არ ვიცი, 

ალბათ, ფეხი, თუ...? 

C3 - but poor little Maggie, the youngest, was hopelessly diseased. მაგრამ პატარა მეგი, უიმედოდ ... diseased 

დაავადებული იყო? 

განსაკუთებით აქტიურად იყენებდა კითხვების დასმას მონაწილე J4: 

J4 - She had fallen upon the threshold… ზღურბლზე დაეცა? 

J4 - ...in which she had secured little more than a place of shelter from summer heats and winter cold: სადაც ის 

თხოულობდა ზაფხულის სიცხისაგან და ზამთრის სიცივისგან წასული? (როგორც ჩანს, სიტყვის 

secured არცოდნამ, არასწორი კითხვა გამოიწვია). 

J4 - half-starving children, three in number. სამი კაცი? (ყურადღების გამახვილება არ მოხდა სიტყვაზე 

children). 

J4 - ... she had not been able to leave her bed since, except when lifted in the arms of her mother. სანამ თავისი 

დედა... დედამისის გვერდით იყო?  

J4 - …after the coffin was taken out... ალბათ, როგორც კი დაკრძალეს? 

J4 ...drew the tearful children apart. აქედან, ამ ადგილიდან მოაშორეო? (მონაკვეთში ჩანს ავტორის 

სიტყვების არევა პერსონაჟის სიტყვებში). 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება:  მონაწილე A3-მა დასმულ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად, 

განმეორებით წაიკითხა მონაკვეთი და განაცხადა: 

A3 - ააა. ორი წლის შემდეგ ის დაეცა ფანჯრიდან და დაიზიანა თავისი ხერხემალი. 

მას შემდეგ, რაც მონაწილე J4-მა შემდეგ წინადადებაში drew the tearful children apart ere scarcely 

their lips had touched in a sobbing farewell იკითხა:  „აქედან, ამ ადგილიდან მოაშორეო?“ იგი  შეეცადა 

პასუხის პოვნას ლექსიკონის დახმარებითა და უცნობი სიტყვების განმეორებითი წაკითხვით და 

განაცხადა: 

J4 - ანუ, ეს ქალი ელაპარაკა... ელისი ელაპარაკა ქეითს და უთხრა, რომ დაემშვიდობოს თავის დას, და 

წაიყვანა ცრემლიანი ბავშვები... ანუ, დაეშვიდობნენ ეს ბავშვები თავიანთ დას ტირილით. 



 

 

მონაწილე H2-მა იკითხა, ფეხი დაიზიანა, თუ არა, და გასცა პასუხი თავის მიერ დასმულ 

შეკითხვას: 

H2 - ალბათ, ფეხი და იმის შემდეგ, აღარ შეუძლია დატოვოს საწოლი  except... გარდა იმისა, როდესაც 

დედას აჰყავს. 

ასევე, მონაწილე D3-მაც მოუძებნა პასუხი მის მიერ დასმულ კითხვას: 

D3 - გასაგებია ახლა. ორი წლის წინ ჩამოვარდა ფანჯრიდან და დაიზიანა ზურგი. 

მას შემდეგ, რაც მონაწილე F3-მა იკითხა, დაიღუპა თუ არა ბავშვი, მანვე გასცა პასუხი თავის 

მიერ დასმულ შეკითხვას: 

F3 - ეს პატარა ბავშვი. იმიტომაც, რომ ინვალიდი იყო. 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან:  

F3 - Death touches the spring of our common humanity.-… სისხლის მიმოქცევის… სისხლი იცვლება, და 

უფრო რეალური იყო ამ ქალის დაღუპვა გაზაფხულზე, იმიტომ რომ ლოთი იყო და სისხლის 

მიმოქცევის სისტემაც დარღვეული იყო. 

E2 - Neighbors went hastily to the old tumble-down hut, in which she had secured little more than a place of shelter 

from summer heats and winter cold... - ...ზაფხულის სიცხე კი იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ დამარხეს, მისი 

სხეული სიცივემ მოიცვა.  

ინფორმაციის შეჯამებას რამდენიმე მონაწილე მიმართავდა. ძალიან ზოგადი შეჯამება აქვს 

გაკეთებული მონაწილე A3-ს აღნიშნულ მონაკვეთში: 

A3 -"Take her to the poorhouse," said a rough man, of whom the question "What's to be done with Maggie?" was 

asked. "Nobody's going to be bothered with her." აქ ლაპარაკია იმაზე, ანუ მეგიზე ვინ იზრუნებსო. არავინ 

არ ფიქრობსო, არავინ არ ზრუნავსო. 

A3 - But no one said "I'll take Maggie." Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were 

troubled on her account. აქ ლაპარაკია იმაზე, არავის არ უნდოდა მეგი აეყვანაო. 

ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას ბოლო წინადადება მონაწილეებმა A3-მა და G2-მა 

ასე შეაჯამეს: 

A3 - Bid your sister good bye," and drew the tearful children apart ere scarcely their lips had touched in a sobbing 

farewell. ანუ, ელისმა უთხრა კიდეც, დაემშვიდობე შენს დასო... ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვები 

დაშორდნენ.  

G2 - Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air, "Bid your sister good by," and drew the tearful children apart ere 

scarcely their lips had touched in a sobbing farewell. ანუ, თითქოს ემშვიდობებიან ეს და-ძმანი თავის 

პატარა დას ქეთის, რადგან მიემგზავრებიან სადღაც, რომელმა ოჯახმაც აიყვანა. (შეჯამებაში 

კონცენტრაციის დაკარგვა ჩანს, რადგან მეგის ემშვიდობება ქეითი, რომელიც მიჰყავთ). 

მონაწილე G2-მა პირველი აბზაცი და მეორე აბზაცის დასაწყისი ამგვარად შეაჯამა: 

G2 - ...არის რაღაცა ქალზე, რომელიც თავის შვილებთან ერთად ცხოვრობს თითქოს... და თითქოს მის 

უბედურებაზეა საუბარი, თუ რატომ იყო საზოგადოების მიმართ ცუდად განწყობილი.   



 

 

მონაწილე J4-ის მიხედვით კი: 

J4 - For your child or mine," said the other, lightly speaking; "but for tis brat it will prove a blessed change, she will 

be kept clean, have healthy food, and be doctored, which is more than can be said of her past condition." - …მის 

სოფლელებს ის უნდოდათ წაეყვანათ ღარიბთა თავშესაფარში  და მათ ჰგონიათ, რომ ის იქ უკეთ 

იქნება დაცული.   

დასკვნების გაკეთება: როდესაც გარკვეული მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ მონაწილეებს 

გამოჰქონდათ აზრი, ისინი აკეთებდნენ დასკვნებს. სტრატეგია გამოყენებულია შემდეგი 

მონაწილეების მიერ:  E2, G2, F3, J4, D3. 

E2 - Neighbors went hastily to the old tumble-down hut, in which she had secured little more than a place of shelter 

from summer heats and winter cold: some with grave-clothes for a decent interment of the body; and some with food 

for the half-starving children, three in number. -…ე.ი.  მოკვდავი დაკრძალეს და ზაფხულის სიცხე კი იყო, 

მაგრამ იმის გამო, რომ დამარხეს, მისი სხეული სიცივემ მოიცვა. (აღნიშნულ დასკვნაში ჩანს, რომ 

მონაწილეს ტექსტუალური ინფორმაცია არ აქვს კარგად გააზრებული და მან დასკვნა ჩამოაყალიბა 

წინარე ცოდნის საფუძველზე ზოგადი ჭეშმარიტებიდან გამომდინარე). 

შემდეგი მონაკვეთიდან Neighbours went hastily to the old tumble-down hut, in which she had secured 

little more than a place of shelter from summer heats and winter cold:some with grave-clothes for a decent interment 

of the body; and some with food for the half-starving children, three in number, მონაწილეებმა გამოიტანეს 

დასკვნა, რომ ოჯახი, რომელსაც ავტორი აღწერს, გაჭირვებული იყო: 

G2 - რაღაც ტანსაცმელზეც არის საუბარი, როგორ აცვია და ასევე, ალბათ, მისი საცხოვრებელი 

ადგილია, რადგან ტანსაცმელია, რადგან ბავშვებზე, რომლებიც სამნი იყვნენ. ალბათ, ეს ქალი 

ცხოვრობდა თავის შვილებთან ერთად ძალიან დიდ გაჭირვებაში და ამის აღწერა მიმდინარეობს. 

D3 - ვხდები, რომ, ალბათ, გაჭირვებულები იყვნენ.   

G2 - Two years before a fall from a window had injured her spine... რადგან ჩამოვარდა, ვხვდები, რომ ალბათ, 

რაღაც შეემთხვა. 

პატარა მეგის აყვანის სურვილის არარსებობას კი მონაწილეებმა შემდეგი დასკვნა მოუძებნეს: 

G2 - არავის არ უნდოდა მისი წაყვანა ალბათ, იმიტომ, რომ ინვალიდი იყო. 

F3 -  ჩემი აზრით, ამ ქალმა თავი შეიკავა იმიტომ, რომ ინვალიდი იყო. 

J4 - თითქოს ყველა გაურბის პასუხისმგებლობას, არავის არ უნდა ამ კარგი საქმის გაკეთება, თითქოს 

ასე წარმომიდგენია. 

J4 - თითქოს არავის არ უნდოდა ცუდი დედის შვილის აყვანა, ანუ დედის გამო უარს ამბობდნენ.  

მონაწილეების G2-ისა და F3-ის დასკვნები მართებულად არის გაკეთებული, ხოლო მონაწილე 

J4-ის დასკვნის სიმცდარე გამოიწვია მის მიერ სიტყვის bed-ridden არასწორად თარგმნამ, რადგან მისი 

მიხედვით, ეს სიტყვა ნიშნავს ცუდად გაწვრთნილს, ცუდად გაზრდილს. 



 

 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვას ყველა მონაწილე იყენებდა განურჩევლად მისი 

კითხვის უნარისა. განსაკუთრებით ხშირად მიმართავდა მონაწილე A3, რომლისთვისაც ეს სტრატეგია 

ყველაზე მეტად გამოყენებული სტრატეგია იყო.  

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა გამოყენებულია მონაწილე J4-ის მიერ, როდესაც აღნიშნული 

სესიის ბოლოს შეჯამებისას კიდევ ერთხელ წაიკითხა უკვე მანამდე წაკითხული მონაკვეთი 

გარდაცვლილი ქალის შვილების შესახებ. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა საშუალებას აძლევდა სტუდენტებს 

ლექსიკონის ხშირი გამოყენების გარეშე გაეაზრებინათ წაკითხული. მონაწილეთა მიერ სიტყვის 

მნიშვნელობის მიხვედრა არ იყო ყოველთვის ერთნაირად წარმატებული. ზოგიერთ შემთხვევაში 

აზრის სისწორე დიდად არ იკარგებოდა, და ზოგიერთ შემთხვევაში არასწორი გზით მიჰყავდა 

მონაწილენი. უმეტესობა შეეცადა სიტყვის chief მიხვედრას კონტექსტში That was the chief question now. 

მოვიყვან მათ მიერ მოფიქრებულ მნიშვნელობებს: 

A3 - წვრილმანი, პატარა, უმნიშვნელო.  

E2 - Chief არ ვიცი,  მაგრამ ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანს ნიშნავს, მთავარს და დამაბნეველს. 

G2 - ეს იყო კითხვა, ალბათ, აქტიური კითხვა. 

J4 - ადვილი კითხვა. 

მონაწილეები ასევე შეეცადნენ სიტყვის bed-ridden მიხვედრას, და ოთხი მონაწილიდან 

მხოლოდ G2-ის მიხვედრა იყო წარმატებული: 

G2 - არ ვიცი, მაგრამ ინვალიდი.  

E2 - ცუდი ყოფაქცევის.  

J4 - ცუდად გაწვრთნილი გოგო...  თუ ცუდად გაზრდილი. 

H2 - ცუდად აღზრდილი ბავშვი. 

 ამ გარემოებამ გამოწვია მათი დაბნეულობა. რეალურად ბავშვი იყო საწოლზე მიჯაჭვული, 

ინვადილი, და მისი აყვანისა და მოვლის ტვირთვა არავის სურდა. 

მონაწილეები G2 და C3 შეეცადნენ სიტყვის inclined მიხვედრას მონაკვეთში but as no one seems 

inclined to take her, და უნდა ითქვას, რომ ორივე მათგანმა წარმატებით გაართვა თავი: 

G2 - ...მაგრამ არავის სურს... 

C3 - ანუ, მისის ელისმა ჩათვალა, რომ… არავინ აღმოჩნდა, რომ წაეყვანა ბავშვი. 

ერთიდაიგივე მონაკვეთში Mothers brought cast-off garments and removing her soiled and ragged 

clothes, dressed her in clean attire მონაწილეები G2 და D3 შეეცადნენ  სიტყვის attire მნიშვნელობის 

მიხვედრას, ხოლო სტუდენტი H2 სიტყვის ragged, და სამივე მათგანი ზუსტი თუ არა, მიახლოვებული 

მაინც იყო, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი მიხვედრა წარმატებული იყო, რადგან წინადადების 

აზრი არ დაირღვა:  



 

 

G2 - ცდილობდნენ ალბათ, ჩაეცმიათ სუფთა ტანსაცმელი, ალბათ, იმიტომ, რომ ჭუჭყიანი ეცვა, რადგან 

სუფთა უნდა ჩაეცვათ.   

D3 - ...dressed her in clean attire - ეს რამე ჩასაცმელი იქნება. 

H2 - …ragged - არ ვიცი, ჭუჭყიანია ან ასეთი რამე მგონია (თუმცა მაინც გადაამოწმა ლექსიკონში). 

ასევე, მონაწილეებმა D3-მა და H2-მა გამოიყენეს მიხვედრის სტრატეგია მონაკვეთის წაკითხვის 

შემდეგ „Nobody's going to be bothered with her": 

H2 - Bothered არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოვებით ასეთი შინაარსის უნდა იყოს: ვის ადარდებდა, ალბათ? 

არავის ადარდებდა უფრო სწორად. 

D3 - both ხომ ორივეს ნიშნავს, და bothered როგორც verb… with her… ანუ, ალბათ, მასთან ერთად რომ 

ეცხოვრა. (მიხვედრა საკმაოდ ასცდა მის მნიშვნელობას, თუმცა მონაწილემ ის მნიშვნელობა მოუძებნა, 

რომელიც სიტუაციას ერგებოდა. ფაქტიურად, არავის უნდოდა ამ მოქმედ პირთან ერთად ცხოვრება 

და თავის შეწუხება). 

შემდეგ სიტუაციებში საკმაოდ ადვილი იყო მნიშვნელობის მიხვედრა, ხოლო  მონაწილეთა 

მცდელობები - წარმატებული:  

J4 - ‘’Bid your sister good bye," უთხარი შენს დასო... Bid ალბათ... Bid ეს სიტყვა კი არ ვიცი, მაგრამ  

ვფიქრობ, დაემშვიდობეო, ასე ეუბნება. 

H2 - After considering the matter, and talking it over with his wife…- considering - შეთანხმება ალბათ… 

საკითხზე მსჯელობის შემდეგ ალბათ, თავის ცოლთან… 

მონაწილე J4-სა და D3-ის შემდეგი მიხვედრები არ იყო წარმატებული, მაგრამ, ისინი, დიდად 

გადამწყვეტი არ იყო, რადგან პირველ შემთხვევაში მონაწილე მიხვდა, რომ დედის სიკვდილის ამბავი 

ვრცელდებოდა, ხოლო მეორე შემთხვევაში მონაწილე D3-ისთვის ნათელია, რომ საფლავზეა საუბარი: 

J4 - subdued tones - ხმამაღალი ტონით. 

D3 - pauper grave. ეს ალბათ, ფაიფურის საფლავი. ალბათ, ქვა რომ უნდა დაუდგან ხოლმე.  

მონაწილე C3 შეეცადა სიტყვის Hovel მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრას:  

C3 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. Hovel არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე მეზობელი იყო დავუშვათ, გამოსამშვიდობებელ 

ცერემონიალზე, მაგრამ არავინ გაჰყვა, სადაც უნდა დაემარხათ.  

აღნიშნულ სიტუაციაში სიტყვის Hovel მნიშვნელობა არ არის სწორად გამოცნობილი, მაგრამ 

ვინაიდან მისი ინტეგრირება კონტექსტში კარგად მოხერხდა და საერთოდ არ ჰქონდა ადგილი 

გადახვევას/წინადადების არასწორ გააზრებას, მას წარუმატებელს ვერ ვუწოდებთ. მონაწილე არ იყო 

დარწმუნებული თავისი ვერსიის სისწორეში, რადგან მან თქვა სიტყვა „დავუშვათ“ სიტყვის 

მნიშვნელობის მიხვედრისას, თუმცა ძირითადი აზრი არ დაკარგა და შეუფერხებლად გააგრძელა 

კითხვა. 

გონებრივი თარგმანი: მონაწილე A3 იყენებდა ამ სტრატეგიას. ჩანს, რომ იქ, სადაც კარგად იაზრებდა 

წაკითხულ მასალას, ის მიმართავდა გონებრივ თარგმანს. მონაწილე E2 იყენებდა გონებრივ თარგმანს 



 

 

და ის თარგმნიდა ყველაფერს, რისი მნიშვნელობაც იცოდა. გონებრივ თარგმანს მიმართავდნენ 

მონაწილეები G2, J4, D3. H2, C3. ამ სტრატეგიას მონაწილე F3 არ იყენებდა, რადგან მის ხმამაღლა ფიქრის 

სესიაში წამყვანი იყო სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირება და ვარაუდების გაკეთება. 

A3-… out of whom something clever might be made, if in good hands. - …და შესაძლებელია, კარგ ხელში რომ 

ყოფილიყო, ჭკვიანი გაიზრდებოდაო. 

A3 - Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air "Bid your sister good by"… - ანუ, ელისმა უთხრა კიდეც, 

დაემშვიდობე შენს დასო. 

D3 - But no one said "I'll take Maggie.“- მაგრამ არავინ თქვა, მე წავიყვან მეგისო.  

D3 - "The poorhouse is a sad place for a sick and helpless child," answered one. თავშესაფარი არის ცუდი 

ადგილი ავადმყოფი ბავშვებისთვის, -  უპასუხა ერთმა.  

ძალიან ხშირად იყენებდა აღნიშნულ სტრატეგიას მონაწილე H2: 

H2 - "The poorhouse is a sad place for a sick and helpless child," answered one. თავშესაფარი არის მოწყენილი 

ადგილი ავადმყოფი და დახმარების გარეშე მყოფი ბავშვებისთვის.  

H2 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and 

do well by him...- საკითხზე მსჯელობის შემდეგ ალბათ, თავის ცოლთან, ფერმერმა ჯონმა თქვა,  რომ 

წაიყვანდა ჯონს, კარგად მოექცეოდა, კარგი განწყობით იქნებოდა. 

C3 - Neighbors went hastily to the old tumble-down hut, in which she had secured little more than a place of shelter 

from summer heats and winter cold: ანუ, მეზობლები მივიდნენ მოძველებულ ქოხში, რომელშიც მას 

ჰქონდა თავშესაფარი მოწყობილი და თავს აფარებდა ზაფხულის სიცხეს და ზამთრის სიცივეს. 

C3 - Two years before a fall from a window had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, 

except when lifted in the arms of her mother. გასაგებია ახლა. 2 წლის წინ ჩამოვარდა ფანჯრიდან და 

დაიზიანა ზურგი, ხერხემალი, და არ შეეძლო დამოუკიდებლად გადაადგილება, თუკი დედა არ 

აიყვანდა.  

J4 -"The poorhouse is a sad place for a sick and helpless child," answered one. ბავშვთა სახლი არის წყნარი 

ადგილი... არა, poorhouse ბავშთა სახლი კი არა ... ღარიბთა თავშესაფარი. ეს არის ავადი და helpless... 

სოციალურად დაუცველი ხალხისთვის ეს სახლი, - უპასუხა ერთ-ერთმა. 

J4 - "For your child or mine," said the other, lightly speaking; "but for tis brat it will prove a blessed change, she 

will be kept clean, have healthy food, and be doctored, which is more than can be said of her past condition."  შენი 

შვილისთვის, თქვა სხვამ, lightly... რომელიც აშკარად ლაპარაკობდა, ხმამაღლა ლაპარაკობდა… ანუ, ამ 

ბავშვისთვისო ეს იქნება დალოცვილი ადგილი, blessed change… ანუ უკეთესი ცვლილება, სადაც ის 

იქნება სუფთად, ანუ ექნება ჯანსაღი კვება და უმკურნალებენ… და ეს ბევრად უკეთესი იქნება 

მისთვის, ვიდრე მისი წინა მდგომარეობა. 

G2 - But the children must not be left to starve. ანუ, ბავშვებს არ უნდა ეშიმშილათ, და არ უნდა ყოფილყვნენ 

მშივრები. 



 

 

G2 - The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts, and even knocked at them for entrance. 

ანუ, თითქოს მისი თვალები… ყველას გულს ხვდებოდა მისი სახე, და მიღებას სთხოვდა. 

E2 - Two years before a fall from a window had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, 

except when lifted in the arms of her mother. 2 წლის წინ ფანჯრიდან გადმოვარდა და დაიზიანა spine, 

როგორც მახსოვს ხერხემალია, and she had not been able და ამის გამო საწოლიდან ვეღარ დგებოდა 

except when lifted in the arms of her mother თუ ვთქვათ, დედამისი არ აწევდა და არ მიეხმარებოდა. 

E2 - "For your child or mine," said the other, lightly speaking; შენი ან ჩემი შვილისთვის. "but for tis brat it will 

prove a blessed change, she will be kept clean, have healthy food, and be doctored, which is more than can be said 

of her past condition." მაგრამ იქ მას გაასუფთავებენ, საკვებით გამოკვებავენ, უმკურნალებენ და ეს 

უკეთესი იქნება, ვიდრე მისი ადრინდელი მდგომარეობა.   

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას მხოლოდ 

მონაწილე A3-მა დააფიქსირა: 

A3 - decent... არ ვიცი, ანუ, შეიძლება გამომადგეს. 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად: მონაწილე A3 

იყენებდა ლექსიკონს. ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს მან განაცხადა: 

A3 - ანუ, ეს სიტყვები ვერ გავიგე და უნდა ვთარგმნო, რაც ვერ გავიგე.  

მონაწილემ ლექსიკონში მოძებნა შემდეგი სიტყვები: 

A3 - Frightened, despised, denounced, hastily, decent, earn, spine, starve, bound, satisfy.   

E2 - drunken, threshold, interment, concern. 

მონაწილე G2 ძალიან იშვიათად იყენებდა ლექსიკონს იმ უცხო სიტყვების სიმრავლესთან 

შეფარდებით, რომელიც მას ხვდებოდა. მან მოძებნა სიტყვები: starve და incline. ეს უკანასკნელი ჯერ 

სწორად ივარაუდა, თუმცა მერე გადაამოწმა საკუთარი თავი. 

დანარჩენი მონაწილეების მიერ მოძებნილია შემდეგი სიტყვები: 

F3- Idleness, wretched, subdue, starve, bound, satisfy, burial. 

J4- Threshold, denounce, tis brat, hovel, sobbing, farewell. 

D3 - wretched, bed-ridden, burial. 

H2 - disguise, threshold, despised, subdue, undisciplined (ვერ მოიფიქრა მოეხსნა un პრეფიქსი), wan, ragged, 

hovel.  

C3 - disguise.  

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება: მონაწილე E2 ამ სტრატეგიას ყველა სტრატეგიაზე უფრო 

აქტიურად იყენებდა. იგი უგულებელყოფდა როგორც ცალკეულ სიტყვებს: denunciation, wretched, 

shelter,  burial , starve, ასევე, მთლიან წინადადებებსა და გარკვეულ მონაკვეთებს. მოვიყვან ნაწვეტებს, 

სადაც კომენტარი გაკეთებულია იმაზე, რომლის გაგებაც შეძლო მონაწილემ, ხოლო გაუგებარი 

მონაკვეთები დატოვებულია კომენტარის გარეშე: 



 

 

E2 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid 

her wretched children. Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work - რაღაც საცოდავი 

სამუშაო. მკვდარი დედა ცივად იწვაო. ცივი იყო მისი სხეულიო. 

E2 - Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were troubled on her account. Mothers 

brought cast-off garments and, removing her soiled and ragged clothes, dressed her in clean attire. The sad eyes 

and patient face of the little one touched many hearts, and even knocked at them for entrance. მოწყენილი 

თვალები და მოწყენილი სახე ბევრი ადამიანის გულს შეეხო. 

E2 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. Farmer Jones, after the coffin was taken out, placed John in his wagon and drove away, satisfied 

that he had done his part. ფერმერმა ჯონმა, coffin  კუბოა, როგორც მახსოვს. თითქოს ჩადო მიწაშიო.   

მონაწილე A3-მა ვერ გაიგო მონაკვეთი ...in subdued tones, pity took the place of anger, and sorrow of 

denunciation, და გააგრძელა კითხვა. ასევე, შემდეგ მონაკვეთში განაცხადა: 

A3 - ...Mrs. Ellis, who had been looking out for a bound girl, concluded that it would be charitable in her to make 

choice of Katy, even though she was too young to be of much use for several years. ანუ, მოკლედ, ეს ქალი 

გადაწყვეტს აიყვანოს ქეთი. ანუ, აქ მეტი ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის.  ქველმოქმედება იქნებაო. 

მონაწილე G2-მა არ იცოდა სიტყვები pity, anger, sorrow, denunciation, rough, bothered, თუმცა არ 

მოუძებნია და გააგრძელა კითხვა. ასევე, უგულებელყო შემდეგი მონაკვეთები:  

G2 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid 

her wretched children. რაღაც ქმედებებმა საბოლოოდ რაღაც ცუდი შედეგი მოგვცა და დედა მოკვდა. (ეს 

„ქმედებები“ მონაწილემ გამოტოვა). 

G2- Death touches the spring of our common humanity. ანუ სიკვდილი ეხება... დამაბნია. ანუ სიკვდილი 

ეხება გაზაფხული.. სისულელეა, ვერ ვიგებ (და განაგრძო კითხვა). 

ზოგადად, ამ სტრატეგიას მონაწილე F3 ძალიან ხშირად მიმართავდა, ყოველი სავარაუდო 

ჰიპოთეზის ფორმირების დროს, როდესაც ახდენდა შინაარსის გამოტანას საკუთარი შეხედულებების 

გათვალიწინებით. მისი მიხედვით:  

F3 - but now, as the fact of her death was passed from lip to lip, in subdued tones, pity took the place of anger, and 

sorrow of denunciation. lip to lip, in subdued tones, pity took the place of anger. ამ ქალის სიკვდილის ფაქტი 

არის განხილული და წარმომიდგენია, როგორ შეხვდებოდნენ ამ ქალის სიკვდილს თანასოფლელები. 

(ტექსტუალური ინფორმაცია უგულებელყოფილია, მოკლედ არის ნათქვამი ის, რასაც მოელოდა).  

J4 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her 

wretched children. იდეალურობამ, vice არ ვიცი, სიბრძნე ხომ არ არის?. ანუ, ქალი... დედა მოუკვდათ 

ბავშვებს… 

J4 - But no one said "I'll take Maggie." Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were 

troubled on her account. არავის არ უთქვია, რომ აიყვანდა მეგის. 

D3 - intemperance, hopelessly, diseased, spine, starve, bound, rough. 



 

 

მონაწილე C3-მა უგულებელყო სიტყვები denunciation და attire. H2-მა გამოტოვა სიტყვები: 

wretched, lad, starve, glance, tis brat, burial. ასევე, მისი მიხედვით: 

H2 – “…used to having her own way”. ეგ აღარ გვინდა.    

H2 -…dead cart as it bore the unhonored remains to its pauper grave. - გადავახტები ამას.    

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება განმეორებითი წაკითხვისა და გონებრივი თარგმანის შემდეგ 

ყველაზე მეტად გამოყენებული სტრატეგია იყო. ის საშუალებას აძლევდა მონაწილეებს 

მიმხვდარიყვნენ გარკვეული მონაკვეთის შინაარსს, გამოეტანათ ძირითადი აზრი მაშინ, როდესაც 

აღნიშნული ტექსტის ნაწილი იყო დატვირთული უცხო, გაუგებარი სიტყვებით და ძალიან ძნელი იყო 

ამდენი სიტყვის მოძებნა ლექსიკონში. აღნიშნულ სესიაში სავარაუდო პიპოთეზების ფორმირებას 

მონაწილეებმა ტექსტის პირველი აბზაციდანვე მიმართეს, როდესაც წაიკითხეს მონაკვეთი Idleness, 

vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her wretched 

children. She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken fit, and died in the presence of her 

frightened little ones:  

A3 - სავარაუდოდ, არის ლაპარაკი გარდაცვლილ დედაზე… აქ არის ლაპარაკი უმნიშვნელო 

სამსახურზე, და მკვდარ დედაზე, რომელიც წევს ცივი. აქ სავარაუდოდ, არის ლაპარაკი ქალზე, 

რომელიც არის შეშინე.... ანუ, ნასვამ მდგომარეობაშიო და მასთან ერთად ერთი ბავშვი იყოვო, 

შეშინებული ბავშვი. (ones მიგვანიშნებს, რომ ბავშვი ერთი კი არა, რამდენიმე იყო. აქ მონაწილეს არ 

ჰქონდა მისი გამოყენების ცოდნა). 

H2 - Idleness, vice… ჩემი აზრით, აღწერილობაა და ამ აღწერილობამ შეასრულა თავისი სამუშაო და 

მკვდარი დედა იწვა ცივად. 

С3 -. მთლიანი შინაარსი ვერ გავიგე, მაგრამ მივხვდი რომ არის ადამიანი, ვისაც დედა ჰყავს მკვდარი. 

ამ მონაკვეთის მოყვანილი ნაწილიდან She had fallen upon the threshold of her own door in a drunken 

fit, and died in the presence of her frightened little ones, სავარუდო ჰიპოთეზები გამოიტანეს მონაწილეებმა 

D3-მა და J4-მა: 

D3 - ანუ, დავარდა, და დაიღუპა.... ნუ, შინაარსი გავიგე, მაგრამ სიტყვასიტყვით ვერ ვთარგმნი. 

J4 - ბავშვები არიან შეშინებულები, რომ ამათ თვალწინ დაეღუპათ დედა. ასე მესმის… 

ასევე, მოკლე მოთხრობის მეორე აბზაცის დასაწყისშიც მიმართეს მონაწილეებმა სავარაუდო 

ჰიპოთეზების ფორმირებას მონაკვეთში This woman had been despised, scoffed at, and angrily denounced by 

nearly every man, woman, and child in the village: 

E2 - ქალბატონი... თითქოს გაბრაზებულები იყვნენ მასზე სოფელში. 

С3 - ამ სიტყვების შინაარსს კარგად ვერ ვხდები, მაგრამ სოფელში ამ ქალს ყველა ქალისგან, კაცისგან 

და ბავშვისგან... ანუ, ვხდები, რომ კარგი დამოკიდებულებით არ იყვნენ. 

მონაწილე H2 ასევე შეეცადა იგივე მონაკვეთის ინტერპრეტაციას, მსჯელობაში დაამატა 

შემდეგი მონაკვეთიც but now, as the fact of her death was passed from lip to lip, in subdued tones, pity took the 

place of anger, and sorrow of denunciation: 



 

 

H2 - ანუ, ეს ქალი შეიზიზღა თითქმის ყველა ქალმა, კაცმა და ბავშვმა სოფელში და მისი სიკვდილის 

ამბავი ვრცელდებოდა, ყველა საუბრობდა ამაზე... ეს სიბრაზის და რაღაც ხმები ალბათ, ჩაიხშო. 

ამ სტრატეგის გამოყენებას კიდევ შევხვდით მონაწილე E2-ის, A3-ის, G2, H2, D3 და F3-ის მიერ: 

E2 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and 

do well by him, now that his mother was out of the way; მას შემდეგ, რაც გაითვალისწინა ეს ყველაფერი 

ფერმერმა ჯონმა, მოილაპარაკა თავის ცოლთან. ფერმერმა ჯონმა თქვა, რომ ის აიყვანდა ჯონს... do well 

by him, და ფერმერი ჯონი იზრუნებდა ალბათ, ამ ქალის შვილზე, ალბათ ჯონის ცოლი დაიღუპა. (აქ 

უკვე მონაწილის მხრიდან დაიკარგა კონცენტრაცია, რადგან ამავე მონაკვეთში წერია, რომ ფერმერმა 

ჯონსმა თავის ცოლთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყვიტა ჯონის აყვანა, რომელიც იყო უკვე მანამდე 

მოხსენიებული გარდაცვლილი ქალის შვილი). 

A3 - some with grave-clothes for a decent interment of the body; ჩააცვან, ანუ, სავარაუდოდ, ლაპარაკია მაგის 

კუბოზე... რა უნდა ჩააცვან... 

G2 - Neighbors went hastily to the old tumble-down hut, in which she had secured little more than a place of shelter 

from summer heats and winter cold: რაღაცა ასე ვფიქრობ, რომ რადგან despise ვიცი კიდევ, რომ რაღაცა 

უარყოფითი თვისება არის, ეს ქალი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, სადაც არც ზაფხულის სითბოა  და არც 

ზამთრის სიცივე ... არ აღწევს. 

G2 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers - 

ვფიქრობ, რომ ალბათ, დახმარებას სთხოვდა სოფლელებს ყოველდღიურად, მაგრამ არ ვიცი, ზუსტად 

რაზეა ლაპარაკი. (აქ მონაწილე დააბნია სიტყვის underground გამოყენებამ, რომელიც თარგმნა, როგორც 

მეტრო და იფიქრა, რომ არასწორად გაიგო წაკითხული და ქალი იყო ცოცხალი, თუმცა მანამდე 

რამდენჯერმე იყო გამეორებული სიტყვები dead mother, die, death. ეს წინადადებაც, სადაც underground 

წერია, იწყება სიტყვებით dead mother, ამიტომ, აღნიშნულ შემთხვევაში, კონცენტრაციის დაკარგვას 

აქვს ადგილი). 

H2 - Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air, "Bid your sister good by," და მისის ელისმა უთხრა ქეითს, ანუ, 

ალბათ, დაემშვიდობოს თავის დას. and drew the tearful children apart ere scarcely their lips had touched in a 

sobbing farewell…  ანუ, ალბათ, გადაკოცნეს ერთმანეთი გამომშვიდობების დროს. 

H2 - I must act from a sense of duty expect to have trouble with the child… მე უნდა... duty, არ ვიცი, ჩემი 

რაღაცის გრძნობა, ალბათ წინათგრძნობა, რომ მოელის… მექნება პრობლემები ბავშვთან. 

H2 - Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were troubled on her account. ალბათ, 

ფერმკრთალი, დაუშვათ, სახე იქნება… ალბათ. 

H2 - The day following the day of death was made the day of burial. და ეს სიკვდილი ცხოვრებას ხდიდა 

ალბათ, როგორც უბედურს. (მონაწილემ, როგორც ჩანს, იფიქრა, რომ წინადადება გადატანითი 

მნიშვნელობით უნდა გააზრებულიყო, მაშინ როდესაც, ასეთი შეფარული მნიშვნელობა აღნიშნულ 

მონაკვეთს არ ახასიათებს). 



 

 

D3 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. აა, ალბათ, დაკრძალვის პროცესზეა საუბარი, არავინ არ გაჰყვაო, რომ მიაცილებენ 

ხოლმე. 

D3 - Mrs. Ellis spoke to Kate with a hurried air, "Bid your sister good bye,"- ანუ შენს მიჯაჭვულ დას 

დაემშვიდობეო, სავარაუდოდ. 

D3 - …and drew the tearful children apart ere scarcely their lips had touched in a sobbing farewell. -…ალბათ, 

ტირილი დაიწყეს და შემდეგ გადაკოცნეს ერთმანეთს. 

D3 - ანუ, შინაარსი მთლიანობაში კარგად გავიგე, მაგრამ სიტყვა-სიტყვით ნაღდად ვერ გადავთარგმნი. 

მონაწილე F3-ის მიერ ხდებოდა ძალიან ბევრი სავარუდო ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება, და ის 

იშველიებდა თავის გამოცდილებას, შეხედულებებს, ანუ ე. წ. გონებრივ სქემას იმისათვის, რომ 

მოეხდინა ტექსტის გააზრება, თუმცა მის მიერ აღნიშნული სტრატეგიის ამგვარი გამოყენება ტექსტის 

ორიგინალ ვერსიას ძალიან სცილდებოდა. 

F3 - Idleness, vice, and intemperance had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid 

her wretched children. ჩემი აზრით, იყო ოჯახი, რომელსაც ჰქონდა  თავისი სიზარმაცისა და უქნარობის 

გამო პატარა სამუშაო. და დედის გარდაცვალების შემდეგ…და ბავშვები ამ თავისი სიზარმაცით იყვნენ 

ძალიან უბედურები და ამ სოციალურ მდგომარეობას ძალიან განიცდიდნენ, ჩემი აზრით.  

F3 - This woman had been despised, scoffed at, and angrily denounced by nearly every man, woman, and child in the 

village; ალბათ, ჩემი აზრით, წარმომიდგენია, ეს ქალი ლოთი რომ იყო, ყველა მოძულებული 

ეყოლებოდა სოფელში, და რადგანაც ასეთი რეპუტაციით სარგებლობდა, არამგონია ბავშვებისთვის 

შეეხედათ კარგი თვალით და დახმარების ხელი მაინც გამოეწოდებინათ. 

F3 - Kate, between ten and eleven, was bright, active girl, out of whom something clever might be made if in good 

hands; ჩემი აზრით, კარგი მომავალი ექნებოდა, ასე რომ იაზროვნებდა ასეთი აქტიური გოგონა.   

F3 - Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were troubled on her account. ალბათ, 

ქეთი რომ წამოიყვანა, ქეთი რომ მოჰყავდა, მეგისაც უნდოდა და ამ ქალს  უყურებდა, იქნებ წაეყვანა 

თავისთან.  

F3 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave.  Farmer Jones, after the coffin was taken out, placed John in his wagon and drove away, satisfied 

that he had done his part. რა ვიცი ეხლა, ის. ჩემი აზრით, ეს ბავშვი დაიღუპა? ეს პატარა ბავშვი. 

იმიტომაც რომ ინვალიდი რომ იყო. (აქაც კონცენტრაციის დაკარგვა ჩანს, რადგან ბავშვის დაღუპვა 

საერთოდ არ არის ნახსენები, ლაპარაკია გარდაცვლილ დედაზე). 

განსჯის გადავადებას მონაწილე A3-მა მიმართა, როდესაც ვერ მოახერხა წინადადების აზრს 

მიმხვდარიყო და იმ იმედით, რომ ტექსტის შემდეგი ნაწილი საშუალებას მისცემდა აღნიშნული 

მონაკვეთის გააზრების, კითხვა განაგრძო. 

A3 - There was reason in that, but still it didn't satisfy.  ვერ გავიგე... გავაგრძელებ და მთლიანს ვიტყვი. 



 

 

განსჯის გადავადებას მონაწილე G2-იც იყენებდა. ის განაგრძობდა კითხვას ტექსტის შემდგომი 

ნაწილით გაგების სურვილით: 

G2 - რაზეა საუბარი რომ გავიგო ბოლოში, იმიტომ რომ ვერ ვიგებ ახლა. 

G2 - ანუ თავიდან თითქმის ყველა სიტყვა არის უცნობი, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე ბოლომდე 

ჩავიკითხო სიტყვები და აბზაცი ან ტექსტი და გავიგო, რა ხდება.   

G2 - შეიძლება იყოს ერთი წინადადება, რომელმაც მიმახვედროს რაზეა ხოლმე. 

 ამ სტრატეგიის გამოყენებას შევხვდით მონაწილე F3-თან, რომელმაც განაცხადა: 

F3 - აბა რა ვიცი, ამასაც ჩავიკითხავ და... 

 განსჯის გადავადება გამოყენებულია მონაწილე D3-ის მიერ, რომელმაც მონაკვეთის წაკითხვის 

შემდეგ But the children must not be left to starve, წინადადების შინაარსი ვერ გამოიტანა, მაგრამ განაგრძო 

კითხვა, ლექსიკონი არ დაიხმარა და განაცხადა: 

D3 - ჯერ არა. ჯერ ამას წავიკითხავ. 

მოგვიანებით, მან წინადადება Pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts 

were troubled on her account ვერ გაიაზრა, თუმცა ისევ არ გამოიყენა ლექსიკონი და განაცხადა:  

D3 - ვერ გავიგე... ჯერ წავიკითხავ აქეთ. 

თვითკორექციას მიმართეს მონაწილეებმა A3, G2, J4, D3, H2, F3-მა, როდესაც მათ გადახედეს 

წინადადების, ფაქტის თუ სიტყვის თავიანთ პირველად ვარიანტს და მოგვიანებით ჩაანაცვლეს სხვა, 

მათი აზრით სწორი ვარიანტით:  

A3 - Two years before a fall from a window had injured her spine, and she had not been able to leave her bed since, 

except when lifted in the arms of her mother. მონაწილემ თავიდან ჩათვალა, რომ დედაზე იყო საუბარი მისი 

დაქვრივების შემდეგ, რადგან window აერია სიტყვაში widow. ხოლო მოგვიანებით, როდესაც 

მონაკვეთი განმეორებით წაიკითხა, მოახდინა თვითკორექცია და განაცხადა: „ააა. ორი წლის შემდეგ 

ის დაეცა ფანჯრიდან და დაიზიანა თავისი ხერხემალი. დედამისს შეეძლო აეწია... მეგიზეა ლაპარაკი”.  

თვითკორექციას მიმართა მონაწილე G2-აც, თუმცა არასწორი კორექცია გააკეთა და ნაკლებად 

დაუკვირდა დაკორექტირებული ვარიანტის სისწორეს: 

G2 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers. დედა, ამ 

შემთხვევაში, ალბათ, ცუდად დავაკავშირე... სიტყვის შემადგენლობა მეშლება და ცუდად დავაკავშირე 

სიკვდილთან, underground მეტრო, მეტროში, ალბათ, არის მიწისქვეშა გადასასვლელი, თითქოს, 

რადგანაც ასეთი კითხვა იყო: რა შეიძლება გაეკეთებინა ბავშვებთან ერთად? 

მონაწილე J4-მა გამოიყენა ეს სტრატეგია, როდესაც მიმართა განმეორებით წაკითხვას და 

ბავშვების შესახებ შეაწორა ინფორმაცია. თავიდან, მისი მიხედვით, ქეითი იყო ყველაზე უმცროსი და 

ის იყო ავად, ხოლო შემდეგ შეასწორა და განაცხადა, რომ ქეითი იყო შუათანა, ხოლო უმცროსი მეგი 

იყო უიმედოდ დაავადებული. თუმცა, ეს ერთადერთი შესწორების შემთხვევა არ იყო საკმარისი იმ 

უზუსტობების კორექციისთვის, რომლებიც საჭიროებდა შესწორებას. თვით-კორექციის მცდელობა 

გამოჩნდა მონაწილე D3-ის სესიაში იმ მონაკვეთში, როდესაც მისის ელისი აპირებს იშვილოს ქეითი. 



 

 

მონაწილემ ჯერ განაცხადა, რომ ქეითი ყველაზე უმცროსი იყო, შემდეგ შეასწორა და თქვა, რომ 

შუათანა იყო, მაგრამ საბოლოოდ მაინც პირვანდელ ვარიანტს დაუბრუნდა: 

D3 - …ეს იყო ყველაზე ახალგაზრდა, არა შუათანა… არა, ეს იყო ყველაზე ახალგაზრდა და არ უნდა 

ემუშავა. 

ბოლოს, სესიის შეჯამებისას ჩანს უფრო წარმატებული კორექცია, როდესაც მონაწილემ 

შეასწორა არასწორი აღქმა და განაცხადა: 

D3 - ამ სამი ბავშვიდან უფროსი სხვამ წაიყვანა, საშუალოც, რომელიც ჯანმრთელი და ახალგარდა 

გოგო იყო, იმასაც გამოუჩნდა პატრონი, მაგრამ საწოლზე რომ იყო მიჯაჭვული... ის არავინ არ წაიყვანა. 

(ხმამაღლა ფიქრის სესიის ამ ნაწილში ჯერ არავის მიჰყავს საბრალო მეგი). 

სტუდენტმა H2-მა მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ Mrs. Ellis, who had been looking out for a bound 

girl... იფიქრა, რომ  bound უნდა ყოფილიყო პატარა, ობოლი, თუმცა მოგვიანებით შეასწორა და 

განაცხადა: 

H2…bound girl... ალბათ, უკვე აღზრდილი გოგონა? 

თავდაპირველად, მონაწილე F3-მა გამოიტანა აზრი მოთხრობიდან, რომ ჯონს მამა წაიყვანდა, 

ხოლო მოგვიანებით, მან თვითკორექცია გამოიყენა და განაცხადა: 

F3 - დაობლებულები იყვნენ, მამა არ ჰყავდათ. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია: ვიზუალიზაცია, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, შედარებით 

ნაკლებად გამოყენებული სტრატეგიაა. მას რამოდენიმეჯერ მიმართეს მონაწილეებმა F3-მა და J4-მა. 

მათი მიხედვით,  

F3 - წარმომიდგენია, ამ ქალს როგორი თავშესაფარი ექნებოდა. სიცივე... მყუდროება არ იქნებოდა, 

ჩაბნელებული, ასე ვთქვათ, ჩაბინძურებულიც შეიძლება ყოფილიყო. 

F3 - ეს ბავშვებიც ნახევრად მშივრები იყვნენ, წარმომიდგენია, როგორი გამხდრები იქნებოდნენ. 

J4 - but poor little Maggie, the youngest, was hopelessly diseased - და მეგი იყო ყველაზე პატარა და იყო 

დაავადებული... ანუ, წარმომიდგენია მისი საცოდავი სახე, რომელიც იყო ავად. 

J4 - ეხლა წარმომიდგენია ამ ბავშვის სევდიანი თვალები, თუ როგორ იყურება საცოდავად, საცოდავად 

თუ ... ამ გოგოს რომ აქვს მომთმენი სახე, თითქოს ელოდება, ვინ იკისრებს ჩემს ყოლასო. 

სიძნელეების იდენტიფიცირება კარგად გამოჩნდა მონაწილე A3-თან, რის შემდეგაც იგი ხელახლა 

კითხულობდა ძნელ მონაკვეთს, უგულებელყოფდა და აგრძელებდა კითხვას, ან მიმართავდა 

ლექსიკონში სიტყვების მოძიებას. სტრატეგია გამოყენებულია ასევე შემდეგი მონაწილეების მიერ G2, 

F3, D3, H2, С3: 

G2 - ახლა ვფიქრობ, მეზობლები რატომ უნდა იყვნენ ჩართულები, ვცდილობ, გავიგო რა მოხდა. 

H2- …now that his mother was out of the way. აღარ იყო ალბათ… ცალ-ცალკე ყველა სიტყვა ვიცი, მაგრამ 

მთლიანობაში, რას უნდა ნიშნავდეს... 

H2- …after the coffin was taken out… - რა ვიცი, რაღაცის შემდეგ, წაიყვანეს შორს, ზუსტად ვერ ვხვდები,   



 

 

С3 - ვფიქრობ, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი, მაგრამ ალბათ, რაღაცას უწუნებდნენ ამ ბავშვს, რადგან 

არავის უნდოდა მისი წაყვანა. 

მონაწილე D3-მა ერთ-ერთი მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ, რომელიც ძალიან ძნელი მოეჩვენა, 

განაცხადა, რომ ვერ გაიგო ეს ნაწილი, თუმცა სიძნელის დაძლევა გადადო და განსჯა გადაავადა. 

სტუდენტმა F3-მა რამდენჯერმე მიუთითა იმ მონაკვეთებზე, რომელიც მისთვის რთული გასაგები 

იყო. მან განაცხადა: 

F3 - რაღაცას ვერ ვიგებ. ანუ, ამის სიკვდილის ფაქტს რაღაც უნდა გამოეწვია. 

F3 - ვინ დაიღუპა, მაგას ვერ ვხვდები, ან ჯონი დაიღუპა, ან ის პატარა გოგო, რა ჰქვია... მეგი. 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სირთულის იდენტიფიცირება არ მოხდა მონაწილეების J4-ისა 

და E2-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას, თუმცა ამ მონაწილეებთან აღნიშნულ სესიაზე ეს 

ნამდვილად სასურველიც იყო და საჭიროც.   

გაგების შემოწმება: მონაწილე A3-თან გამოჩნდა ტექსტის გაგების დონის კონტროლი და 

მონიტორინგი. როდესაც იგი ვერ იაზრებდა მონაკვეთს, მას რამდენიმე არჩევანი ჰქონდა: ან მოეხდინა 

გაუგებარი მასალის უგულებელყოფა, ან მიმხვდარიყო სავარაუდო აზრს, ან ლექსიკონი დაეხმარებინა. 

მას შემდეგ, რაც მან ტექსტიდან აზრი გამოიტანა, რომ დედა დაქვრივდა და გადმოვარდა ფანჯრიდან, 

მას ეჭვი შეეპარა გაგების სისწორეში, ხელმეორედ გადაიკითხა ეს მონაკვეთი, რომ შეემოწმებინა 

გაგების სისწორე და როგორც ზემოთ იყო ჩემს მიერ აღნიშნული, თვითკორექციით გამოასწორა. 

გაგების შემოწმება გამოჩნდა მონაწილეებში G2, F3, H2, J4. 

H2 - But no one said "I'll take Maggie. ეხლა მივხვდი, რომ ეს ბავშვები იყვნენ იმ მკვდარი ქალის შვილები. 

(თავდაპირველად ის ვერ მიხვდა ამ ფაქტს, მოგვიანებით ტექსტმა მიაწოდა ეს ინფორმაცია, რომლის 

გააზრებასა და შემჩევას მონაწილისთვის გაგების შემოწმება/დახვეწის ფუნქცია ჰქონდა). 

G2 - ანუ, ვცდილობ, დედასთან და სიკვდილთან კავშირი ვიპოვო და რაღაცა ვერ ვპოულობ.. და ისევ 

უყურებს შვილებს… და თუ მკვდარია, როგორ უყურებს. 

ზემოთ უკვე აღნიშნული იყო, რომ მონაწილე G2-ს დედა დაღუპული ეგონა, მაგრამ სიტყვა 

underground-მა აიძულა გადაემოწმებინა მისი გააზრების სისწორისთვის, თუმცა რეალურად მისი 

პირველი ვარიანტი იყო სწორი. ამ მონაკვეთში ჩანს, რომ გაგების შემოწმება არ ნიშნავს არასწორად 

გააზრებული მონაკვეთის შესწორებას. პირიქით, ეს სტრატეგია სირთულის იდენტიფიცირებასთან 

ერთად დასაწყისია ბუნდოვანების/ორაზროვნების აღმოსაფხვრელად, რომლის შემდეგ აუცილებელია 

ტექსტში კონკრეტული ხარვეზის გამოსწორება მოცემულ მასალაზე დაყრდნობითა და 

კონცენტრაციის მაქსიმალური კონტროლით. 

სტუდენტი F3 ხანდახან ახდენდა გაგების შემოწმებას სირთულის იდენტიფიცირებით. იგი 

მიხვდა, რომ ხარვეზები იყო მის გააზრებაში, როდესაც ქალი დაიღუპა, თუმცა მიმართა გაუგებარი 

მონაკვეთის უგულებელყოფას და კითხვის გაგრძელებას. ანუ, მან არ მიმართა შემდგომ ნაბიჯებს 

უკეთესი გააზრებისთვის. 



 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ გაგების სისწორის შემოწმების მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა 

J4-თან, როდესაც მან ხმამაღლა ფიქრის სესიის შეჯამებისას გადაწყვიტა შეემოწმებინა ინფორმაცია, და 

თვით-კორექციის საშუალებით შეასწორა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევა არ 

არის საკმარისი გააზრების პროცესის სწორი წარმართვისთვის. აუცილებელია იყო მეტი 

მონიტორინგი, გაგების შემოწმება და მეტი თვითკორექცია. 

საყურადღებოა, რომ მონაწილეების D3-ის, C3-ის და E2-ის შემთხვევაში არ მომხდარა გაგების 

შემოწმება, თუმცა პირველი ორი არც საჭიროებდა, რადგან საერთო ჯამში კარგად იყო გააზრება 

გაკეთებული სესიების ბოლოს, ხოლო E2-ის შემთხვევაში ეს ძალიან საჭირო და აუცილებელი 

სტრატეგია იყო. 

კონცენტრაციის და ყურადღების კონტროლის დაკარგვას ადგილი ჰქონდა მონაწილე A3-თან, 

როდესაც მონაწილემ იფიქრა, რომ დედა იყო ავად, მაგრამ ის მაშინვე მიხვდა, და ყურადღების 

შემდგომი კონცენტრაციითა და თვით-კორექციის საშუალებით გამოასწორა ხარვეზი. კონცენტრაციის 

კონტროლის დაკარგვა დაფიქსირდა მონაწილე H2-ის სესიის დროს: 

H2 - A few neighbors were at the miserable hovel, but none followed dead cart as it bore the unhonored remains to 

its pauper grave. რამოდენიმე მეზობელი იყო ძალიან ღარიბულ ქოხმახში, მაგრამ არცერთი… მაგრამ 

არცერთი კვდებოდა? 

სტუდენტმა G2-მა დაკარგა კონცენტრაცია მაშინ, როდესაც დედა ცოცხალი ეგონა, თუმცა 

იგივე წინადადებაში ვერ შეამჩნია სიტყვები dead mother. გარდა ამისა, კონცენტრაციის კონტროლის 

დაკარგვა ჩანს იმ მონაკვეთში, როდესაც ავტორი საუბრობს გარდაცვლილი ქალის შვილებზე, ხოლო 

მონაწილის მიხედვით, 

G2 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and 

do well by him, now that his mother was out of the way; ...ამ ფერმერმა, თავის ცოლთან საუბრის შემდეგ 

გადაწყვიტა, რომ აიყვანდა ჯონს... ანუ, შვილად აყვანაზეა საუბარი, თუ სამსახურში აყვანაზე, ჯონი 

ხომ მისი უფროსი შვილი იყო, ალბათ, უფრო სამსახურში აყვანაზე...რადგან დედამისს სხვა გზა არ 

ჰქონდა. (ფერმერი ჯონსი მხოლოდ თანასოფლელი იყო ჯონის, ასევე არასწორად არის გაგებული 

მონაკვეთის ბოლო ნაწილი, გამომდინარე იქიდან, რომ მონაწილეს ეს ქალი ცოცხალი ეგონა). 

კონცენტრაციის კონტროლი დაიკარგა მონაწილე J4-თანაც, რომლის მიხედვით,  

J4 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and do 

well by him… ამ ქალის ქმარმა თქვა, რომ ჯონს აიყვანდა, და თავისთან ეყოლებოდა. მკვდარი ქალის 

ქმარი იქნებოდა... ჩემი აზრით. (თუ თავისი შვილი იქნებოდა, მაშინ აყვანა არაფერ შუაშია, 

ლოგიკურადაც არ გამომდინარეობს). 

იგივე მონაკვეთში იგივენაირად მოხდა კონცენტრაციის დაკარგვა მონაწილე E2-თან: 

E2 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and 

do well by him, now that his mother was out of the way; მას შემდეგ, რაც გაითვალისწინა ეს ყველაფერი 



 

 

ფერმერმა ჯონმა, მოილაპრაკა თავის ცოლთან. ფერმერმა ჯონმა თქვა რომ ის აიყვანდა ჯონს... და 

ფერმერი ჯონი იზრუნებდა ალბათ, ამ ქალის შვილზე. ალბათ, ჯონის ცოლი დაიღუპა. 

ძალიან ბევრი შემთხვევა კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვის ჩანს 

მონაწილე F3-თან. ზემოთ აღწერილმა მონაკვეთმა მონაწილე F3-ში ხარვეზი გამოიწვია: 

F3 - After considering the matter, and talking it over with his wife, farmer Jones said that he would take John, and 

do well by him… - ალბათ, ამ ქალის ქმარი ყოფილა ფერმერი?  და ჯონსაც იმიტომ უნდოდა, რომ 

ფერმერობით გაეტანა თავი, ამის შვილს და ყველაფერს ალბათ... მამამისმა გადაწვიტა, რომ ჯონი 

წაეყვანა თავისთან და ესწავლებინა მისთვის. 

შემდეგ წინადადებებში დაკარგა კონცენტრაცია ვისზეა საუბარი: 

F3  - Mothers brought cast-off garments and, removing her soiled and ragged clothes, dressed her in clean attire. 

ანუ მშობლებსო, რომ მიაქვთო რაღაც, ალბათ, როგორც მშობლები ჩააცმევდნენო და ჩააცმევენო 

შვილებს, ამ ქალსაც ასე უნდა ეზრუნა. (აქ მონაწილე როდესაც ახსენებს “ამ ქალს”, გულისხმობს მისის 

ელისს, რომელმაც ქეითი აიყვანა). 

F3 - The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts, and even knocked at them for entrance. ამ 

ბავშვების მოწყენილი მზერა ამ ქალისთვის უფრო გულზე მოხვდებოდა და შეეცოდებოდა. (ისევ მისის 

ელისს გულისხმობს, არადა ავტორი სოფლის მაცხოვრებელებს გულისმობს). 

კიდევ ერთი მონაკვეთი, სადაც მან დაკარგა კონცენტრაცია, არის ის მონაკვეთი, სადაც 

გარდაცვლილი ქალის დაკრძალვის დღეზეა საუბარი. მონაწილემ ვერ გაიგო ვინ დაიღუპა. მისი 

აზრით, დაიღუპა მეგი, ინვალიდი ბავშვი. 

 

 

დანართი #20.2. I სესია „შენიღბული ანგელოზი“ - ტექსტის გააზრება 
 

კითხვა გაცილებით ადვილად მიმდინარეობდა კვლევის იმ მონაწილეებში, რომლებიც 

მნიშვნელოვანი დაბრკოლებების გარეშე გადაამუშავებდნენ წაკითხულ მასალას გონებაში და 

იაზრებდნენ, გამომდინარე იქიდან, რომ წაკითხულ მონაკვეთებში შეხვედრილი სიტყვების 

უმრავლესობა გასაგები იყო მათთვის, ხოლო გაცილებით ძნელი იყო იმ მონაწილეებში, ვინც 

ლექსიკის ასეთ მარაგს არ ფლობდა. თუმცა, ზემოთ მოყვანილი სტრატეგიების გამოყენება ეხმარებოდა 

მონაწილეებს სირთულეების დაძლევაში, და ის მონაწილეები, რომლებიც სხვადასხვა სტრატეგიას 

იყენებდნენ სტრატეგიულად, უფრო უკეთესად იაზრებდნენ წაკითხულ მასალას. 

გრამატიკული სტრუქტურების და კატეგორიების, კერძოდ, ვნებითი გვარის შეხვედრის 

შემთხვევაში, სტუდენტების ნაწილი ახერხებდა ტექსტის მონაკვეთების სწორ გააზრებას, ნაწილს კი ამ 

საკითხების არცოდნა ხელს უშლიდა შინაარსის სრულყოფილად გაგებაში. ხმამაღლა ფიქრის სესიის 

მიმდინარეობისას გამოყენებულ ტექსტებში რამდენჯერმე მოუწიათ სტუდენტებს თავი გაერთვათ 



 

 

აღნიშნული საკითხისთვის და მიმხვდარიყვნენ, ვინ იყო სუბიექტი და ვინ/რა ობიექტი. „შენიღბული 

ანგელოზის“ პირველივე გვერდზე  შემდეგმა წინადადებამ This woman had been despised, scoffed at, and 

angrily denounced by nearly every man, woman, and child in the village რიგ შემთხვევებში დაბნეულობა 

გამოიწვია კვლევის მონაწილეებში, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად დამოკიდებულება 

ცუდი იყო მოსახლეობასა და ქალს შორის, საბოლოო ჯამში, ადვილად დასაძლევი იყო 

მონაწილეთათვის და მნიშვნელოვანი გართულებები მას არ გამოუწვევია. 

შემდეგ მონაკვეთში "What is to be done with the children?" სტუდენტების უმრავლესობას სწორად 

აქვს გაგებული მწერლის რიტორიკული შეკითხვის არსი, რომლის საშუალებითაც იგი გამოხატავს 

ინტერესს ბავშვების ბედის მიმართ დედის სიკვდილის შემდეგ, გარდა მონაწილე G2-ის, რომელმაც 

აღნიშნული წინადადება ასე ახსნა:  

G2 - რა შეიძლებოდა, რომ გაეკეთებინა ბავშვებთან ერთად? (მოქმედ პირად მონაწილემ იგულისხმა 

ბავშვების დედა).  

მწერლის ჩანაფიქრისაგან განსხვავებული ინტერპრეტაცია ჰქონდა მონაწილე J4-ს:  

J4 - რა მოუვიდათ ბავშვებს?  

ამ ვერსიას თუ გადავხედავთ, შევამჩნევთ, რომ ორიგინალ ვერსიას დროშიც სცდება და 

გარკვეულად სიზუსტეშიც, მაგრამ საერთო ჯამში, ამით მონაკვეთის საერთო შინაარსი 

მნიშვნელოვნად არ დამახინჯდა და არასწორი მიმართულებით არ წაიყვანა მკითხველი, როგორც G2-

ის შემთხვევაში მოხდა. 

მონაკვეთმა …and Mrs. Ellis, who had been looking out for a bound girl, concluded that it would be 

charitable in her to make choice of Katy, even though she was too young to be of much use for several years ასევე 

გარკვეული დაბნეულობა გამოიწვია კვლევის მონაწილეებში, კერძოდ მისმა ბოლო ნაწილმა she was too 

young to be of much use for several years: 

A3 - ანუ, მისის ელინი გადაწყვეტს აიყვანოს... აირჩევს კეტის, ანუ გადაწყვეტს, ძალიან პატარა არისო, 

რომ, ეს ვერ გავიგე...  

С3 - და მისის ელისმა ჩათვალა, რომ ქველმოქმედებას ჩაიდენდა, თუკი ერთ-ერთ ბავშვს  წაიყვანდა და 

არჩევანი შეაჩერა ქეთიზე, რომელიც იყო ძალიან ახალგაზრდა საიმისოდ, რომ... შინაარსს ახლა 

კარგად ვერ ვხვდები… 

D3 - აქ ყველა სიტყვა ვიცი, მაგრამ.. აქ use პირდაპირი იმით ალბათ, არ გადაითარგმნება, როგორც 

გამოყენება, ანუ საბოლოოდ წაეყვანა ეს გოგო თავისთან და თავისთან ერთად ყოფილიყო, 

მიხმარებოდა.  და უნდოდა, რომ მიხმარებოდა. რომ ამოირჩია... არა, არა, ეს იყო ყველაზე 

ახალგაზრდა, არა შუათანა, არა... ეს იყო ყველაზე ახალგაზრდა და არ უნდა ემუშავა. 

E2 - მისის ელიზი, რომელიც looking out ფრაზული ზმნაა, არ ვიცი, ეს რას ნიშნავს დაშავებულ გოგოზე, 

და concluded that it would be charitable in her to make choice of Katy, არჩევანი გაეკეთებინა ქეთიზე Charity 

გულმოწყალე, charitable გულმოწყალეს ნიშნავს, ჩემი აზრით, even though she was too young to be of much 



 

 

use for several years. მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ძალიან ახალგაზრდა, რომ გამოეყენებინა 

რამდენიმე წელი. 

F3 - ანუ, ალბათ, ჩემი აზრით, ისევ, ამ გოგონას, ქეთის გამოუჩნდა პატრონი, რომ ისიც დაასაქმებდა 

სადმე. 

G2 - ჯერ იყო პატარა, მაგრამ რამოდენიმე წელში შეიძლებოდა, რომ გამოეყენებინა, თუ შეეძლო 

მათთან ემუშავათ, თუ რამე კავშირი ეპოვათ, რომ თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინათ. 

H2 - ალბათ, ეს იქნებოდა ქველმოქმედება, თუ ის აირჩევდა ქეითის, მიუხედავად იმისა, რომ ის 

მეტისმეტად პატარა იყო იმისთვის, რომ რამეში გამოეყენათ. 

J4 - ანუ, კარგ საქმეს გააკეთებდა, რომ ამ გოგოს თვისთან იყოლიებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო 

ძაან, მეტისმეტად პატარა... და რამდენიმე წელი უნდა ჰყოლოდა, უნდა ეზრუნა ამაზე... 

შესაბამისად, აღნიშნული მონაკვეთი  სწორად გაიგეს მონაწილეებმა E2-მა  და H2-მა, ცოტათი 

დაამახინჯეს მონაკვეთის აზრი, მაგრამ საერთო შინაარსი არ დაამახინჯეს სტუდენტებმა D3-მა, G2-მა 

და გარკვეულწილად J4-მაც, არასწორად გაიგო F3-მა და დაბნეულობა გამოიწვია  A3-სა და С3-ში. 

საერთო ჯამში, იმ შედეგის გათვალისწინებით, რომელიც მონაწილე A3-მა კვლევამდელ 

დიაგნოსტიკურ ტესტირებაში აჩვენა (14 ქ.) და იმ ლექსიკური მარაგის გათვალისწინებით, რომელიც 

მონაწილეს ჰქონდა და ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას ჩანდა, ძალიან წარმატებულად 

შეიძლება ჩაითვალოს მის მიერ ტექსტის გააზრება. მნიშვნელოვანი ხარვეზები არ იყო. მონაწილე 

იყენებდა მრავალფეროვან სტრატეგიებს სირთულეების დასაძლევად. მიუხედავად იმისა, რომ 

რამდენიმე მონაკვეთი გაუჭირდა, განმეორებითი წაკითხვის, სირთულის იდენტიფიცირების, გაგების 

შემოწმების, მიხვედრის, სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირების, გონებრივი თარგმანის, ლექსიკონის 

გამოყენებითა თუ თვით-კორექციის საშუალებით გააზრებას მიაღწია. ერთი უმნიშვნელო ხარვეზი, 

რომელიც ჩანდა, არის შემდეგი წინადადების არასწორად გააზრება, რომელსაც არანაირი გავლენა არ 

მოუხდენია ტექსტის საერთო გაგებაში: 

A3 - “she will be kept clean, have healthy food, and be doctored, which is more than can be said of her past 

condition." მას უნდა შენახვაო, მას უნდა ექიმიო, და... რომ დაუბრუნდეს მის ძველ მდგომარეობასო, 

ანუ, რომ გამოჯანმრთელდესო. 

კარგად იქნა ტექსტი გააზრებული მონაწილე D3-ის მიერ. მას ლექსიკური მარაგი საკმაოდ 

კარგი ჰქონდა ამ დონის ტექსტის გასააზრებლად, ასევე გონებრივ თარგმანთან ერთად ხშირად 

მიმართავდა სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას, არ იყო დამოკიდებული ლექსიკონზე, თუმცა არც 

მის გამოყენებას უარყოფდა, წარმატებით იყენებდა მიხვედრისა და უგულებელყოფის სტრატეგიებს 

კომბინაციაში. რამდენიმე მონაკვეთს არასწორი გააზრება მოუძებნა, თუმცა საერთო ჯამში, ტექსტი 

წარმატებით იყო გაგებული: 

D3 - Kate, between ten and eleven, was bright, active girl, out of whom something clever might be made, if in good 

hands; ანუ, ეს ქეთი იყო ნათელი, აქტიური გოგონა, რომელსაც რაღაც ჭკვიანური შეიძლებოდა 

გაეკეთებინა - if in good hands… ეგ ვერ გავიგე, სავარაუდოდ, კარგად ცხოვრობდა. 



 

 

D3 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers. როდესაც 

დედა დაკრძალესო, ანუ, ამ სოფლის მკვიდრნი ზრუნავდნენ ხოლმეო. 

D3 - ...for she's an undisciplined thing--used to having her own way." ანუ, ის არის უდისციპლინო, ის 

იქნებოდა შეუსაბამო, უწესრიგო, რომ თავისი გზით წასულიყო. 

სტუდენტ H2-თან შეიმჩნეოდა გარკვეული ხარვეზები, თუმცა წარმატებული გააზრებები 

მოახდინეს მან და მონაწილე С3-მა: 

H2 - The sad eyes and patient face of the little one touched many hearts, and even knocked at them for entrance. But 

none opened to take her in. Who wanted a bed-ridden child? მოწყენილი თვალები... ტკივილით სავსე სახე ... 

შეეხო გულს... იმათაც, ვინც დააკაკუნა შემოსასვლელზე. აა, ამ გოგონამ დააკაკუნა სხვის კარებზე, 

მაგრამ არავინ გაუღო. არავინ იყო, რომ გაეღო. ვის უნდოდა ცუდად აღზრდილი ბავშვი? (აქ 

მონაწილეს სჭირდებოდა უფრო მეტი დაკვირვება, რომ მიმხვდარიყო, ვის ეხებოდა ნაცვალსახელი 

them, ასევე, მეტი ყურადღება იყო გასამახვილებელი წინადადების ქვემდებარეზე და არასწორად იყო 

ნათარგმნი სიტყვა bed-ridden). 

 ტექსტის საკმაოდ არასწორი გააზრება მოახდინა მონაწილე G2-მა და მასში ძალიან ბევრი 

უზუსტობები და შეცდომები დაფიქსირდა. მისი მიხედვით, 

G2 - ...საუბარია ერთ საწყალ ოჯახზე, რომელსაც დედა ჰყავდა... სამი შვილი ჰყავდა, მაგრამ დედას არ 

ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ერჩინა, თუმცა ცდილობდა, რადგან მათხოვრობდა, სთხოვდა, 

მეზობლებს და თანასოფლელებს დახმარებას. ამისდა მიუხედავად, გადაწყვიტა, რომ გაეშვილებინა 

ბავშვები... საბოლოოდ, ამ პარატა ბავშვის, ამ მეგის თავშესაფარში დარჩენა ხდება და დანარჩენი ორი 

და-ძმის გაშვილება რომელიღაცა ფერმერის ოჯახში, რომლებიც ემშვიდობებიან პატარა დას. 

(მონაწილის მიხედვით, ერთმა ადამიანმა იშვილა ორი ბავშვი, მაშინ, როდესაც ჯონი ფერმერმა ჯონსმა 

წაიყვანა, ხოლო ქეითი ქალბატონმა ელისმა და ჯერ მეგიც არ არის წაყვანილი თავშესაფარში, 

უბრალოდ არის მსჯელობა ამის თაობაზე). 

ხარვეზები მონაწილის გააზრებაში არ იყო გამოწვეული სტრატეგიათა გამოყენების სიმცირით. 

პირიქით, ის სტრატეგიათა მთელ კომპლექსს იყენებდა. ხარვეზები გამოწვეული იყო ძალიან ბევრი 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებით, რომლის დროსაც ხდებოდა კონცენტრაციის კონტროლის 

დაკარგვა, და თვითონ მოთხრობის განვითარებას, მის დეტალებს ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა 

მონაწილე. 

არასათანადო გააზრება ჩანს მონაწილე J4-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს. ისევე როგორც 

G2, ეს სტუდენტიც ძალიან ბევრ სტრატეგიას იყენებდა, თუმცა ამ შემთხვევაში საკმარისად ხშირად არ 

მოხდა გაგების შემოწმება და თვითკორექცია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ინფორმაცია საჭიროებდა 

შესწორებას. არ მოხდა სირთულის იდენტიფიცირება, და ადგილი ჰქონდა კონცენტრაციის დაკარგვას. 

მისი მიხედვით,  

J4 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers. მკვდარი 

დედა იქნებოდა მიწის ქვეშ და ის სამუდამოდ... ანუ, სოფლელები შეაწუხებდნენ სამუდამოდ. თითქოს 



 

 

ისევ გაკიცხავენ სიკვდილის შემდეგაც. (გამოიკვეთა ტექსტის სტრუქტურის მაორგანიზებელი 

ელემენტების არცოდნა. მონაწილეს ხელი შეუშალა სიტყვის beyond არცოდნამ). 

J4 – ‘’...she's an undisciplined thing--used to having her own way." ის არ არის დისციპლინირებული და არ 

შეუძლია თავისი ცხოვრებით ცხოვრება, დამოუკიდებლად ცხოვრება.    

J4 - Who wanted a bed-ridden child? - ვის უნდოდა ცუდად გაწვრთნილი გოგო? თუ ცუდად გაზრდილი. 

თითქოს არავის არ უნდოდა ცუდი დედის შვილის აყვანა, ანუ, დედის გამო უარს ამბობდნენ.   

J4 - ანუ, იმათი პრობლემა იყოვო, რომ რა უნდა უყონო ბავშვებს და ყველაზე დიდი პრობლემა ის იყო, 

უმცროს გოგონას რა უნდა უყონო და ერთ-ერთმა ქალმა იკისრა ამ დაავადებული ბავშვის მოვლა და 

ის თავისთან წაიყვანა. (პატარა ინვალიდი მეგი არავის არ მიჰყავს იმ ნაწილში, რომელიც ჩვენ 

ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს წავიკითხეთ, საუბარია მის თავშესაფარში წაყვანაზე). 

J4 - ანუ ჯონი, ის უკვე კმაყოფილია თვისი ნამოქმედარით, და მიდის აქედან, ალბათ 

დამოუკიდებლად საცხოვრებლად. (მონაწილემ ისაუბრა გარდაცვლილი ქალის უფროს შვილზე 

ხმამაღლა ფიქრის სესიის იმ ნაწილში, რომელიც ტექსტის შეჯამებას ემსახურებოდა. ტექსტის 

მიხედვით, ჯონი არ მიდის დამოუკიდებლად საცხოვრებლად, ის მიჰყავს ფერმერ ჯონსს თავისთან). 

არასათანადოდ არის გააზრებული ასევე მონაწილე E2-ის მიერ მოკლე მოთხრობა. მოვიყვან 

მონაკვეთებს, რომლებიც მან არასწორად გაიაზრა: 

E2 - Kate, between ten and eleven, was bright, active girl, out of whom something clever might be made, if in good 

hands; but poor little Maggie, the youngest, was hopelessly diseased. ქეითი რომელიც იყო 10-11 წლის 

გოგონა... კაშკაშა, აქტიური გოგონა, ჭკვიანიც იყო, რაღაც კარგ ხელში იყო. 

E2 - The dead mother would go underground, and be forever beyond all care or concern of the villagers. დედა 

უკვე მიწის ქვეშ… და თვითონ სოფლის მოსახლეობას მუდმივად მოუწევდათ ზრუნვაო… 

ბავშვებზეო. (აქ ტექსტის სტრუქტურის მაორგანიზებელი ელემენტის, კერძოდ, სიტყვის beyond 

არცოდნა გამოიკვეთა, ასევე მონაწილემ დაკარგა წინადადების ქვემდებარე. თუმცა, ლოგიკურად 

მიხვდა, რომ დედის გარდაცვალების შემდეგ სოფლელებს მოუწევდათ ზრუნვა ბავშვებზე). 

E2 - Who wanted a bed-ridden child? მაგრამ არავის არ უფიქრია, ვის უნდა მოევლო, არავის უნდა, რომ 

ცუდი ყოფაქცევის ბავშვი რომ ჰყავდეს?   

 სესიის ბოლოს, მან მოთხრობა ასე შეაჯამა: 

E2 - ჩემი აზრით, დაავადება შეიჭრა რომელიღაც სოფელში, რომელმაც იმსხვერპლა ერთ-ერთი ოჯახის 

დედა და მას დარჩა შვილები. ისედაც უჭირს, ჩემი აზრით, ამ ოჯახს. საკმაოდ ბევრი შვილი დარჩა ამ 

ოჯახს. იმიტომ რომ ფიქრობენ, სად წაიყვანონ. სოფლების მაცხოვრებლების ამარა დარჩნენ ისინი. და 

არავის არ უნდა ერთ-ერთი ბავშვის აყვანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, უდისციპლინოდ ითვლება იმ 

პერიოდში... არავის უნდა მისი აყვანაო... ჩემი აზრით, ეს კაცი, რომლის ცოლიც დაიღუპა, სულაც არ 

განიცდის თავისი ცოლის დაღუპვას, უხარია კიდეც, იმიტომ რომ თითქოს, საზრუნავი მოაკლდა, 

აკონტროლებდა ეს ქალი მანამდე და ზღუდავდა თავის აზრით და გაუხარდა კიდეც... ჩემი აზრით, 

მამასთან დარჩა ეს მეგი, რომლის წაყვანა არავის არ უნდოდა... დანარჩენი ორი, ალბათ, გააშვილეს.  



 

 

მართალია E2 იყენებდა ლექსიკონსაც და საკმაოდ ხშირად იყენებდა უგულებელყოფის 

სტრატეგიასაც პირველი სესიის დროს, თუმცა ის მიხვედრები, რომელიც მას ჰქონდა, არ იყო 

საკმარისი აღნიშნული სირთულის ტექსტის დასაძლევად. ასევე, ძალიან ხშირად მიმართავდა 

უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძლების სტრატეგიას, იმდენად ხშირად, რომ უკვე 

ანტისტრატეგიად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან ბევრი გაუგებარი მონაკვეთი დაგროვდა. იგი ძალიან 

აქტიურად იყენებდა გონებრივ თარგმანს, ხოლო პარალელურად, ამ თარგმანში ის ხშირად 

უგულებელყოფდა უცხო სიტყვებს, და ხშირად ამ მონაკვეთებს ტოვებდა გააზრების გარეშე. 

მიუხედავად იმისა, რომ მან რამდენჯერმე გამოიყენა სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება, მისი 

უფრო ხშირი გამოყენების საჭიროება იჩენს თავს. არ ხდებოდა სიძნელეების იდენტიფიცირება და 

არასწორი მონაკვეთების კორექცია. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი სიტყვათა მარაგი სხვა უფრო სუსტ 

მკითხველთან შედარებით უკეთესი იყო, თუმცა სტრატეგიული კითხვის სწავლება საშუალებას 

მისცემს მას გაზარდოს გააზრებული კითხვის უნარის დონე.  

ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას ძალიან ბევრი შეცდომა დაფიქსირდა მონაწილე 

F3-თან, რომელზედაც ზევით ვისაუბრე. შეცდომების ნაწილი ძალიან მოკლე შინაარსის დონეზე 

გასწორდა, თუმცა დარჩა ბევრი ბუნდოვანი ნაწილი, რომელზეც სტუდენტს ერთი ჩამოყალიბებული 

აზრი არ ჰქონდა. მაგალითად, ხმამაღლა ფიქრის სესიის იმ ნაწილში, სადაც ხდებოდა წაკითხულის 

მოკლე შეჯამება, ბავშვებზე მსჯელობისას მან თავდაპირველად განაცხადა: 

F3 - ... ისევ სოფლელების შეწევნით, ისევ ერთი ფერმერი დაეხმარა, თუმცა თავისი სოფლელი 

შეიძლება არც ყოფილიყო... [ჯონი] ფერმერობას სწავლობდა, ჯერჯერობით ამ კაცთან მიდიოდა, ჩემი 

აზრით, და მერე ალბათ, როდესაც ისწავლიდა სახლში იქნებოდა სავარაუდოდ... ქეთი სახლში 

იქნებოდა, იმიტომ რომ ამას ხომ და ჰყავდა ინვალიდი მეგი, და ჰყავდა და ხომ სახლში იქნებოდა, 

იმიტომ რომ მეგის ალბათ, დახმარება სჭირდებოდა და მოვლა. 

მან მოგვიანებით განაცხადა: 

F3 - როდესაც ქეთი უკვე აჰყავთ შვილად, უკვე მეგი რჩება მარტო და რა უნდა ქნას... ეს ბავშვი რომ 

ავადმყოფია და ეშინიათ, რომ თავის თავზე პასუხისმგებლობის აღება და ეს ქალი ისევ თავს იკავებს.  

რა ვიცი, ბოლოში უკვე ვერ გავიგე. 

მონაწილეს სჭირდებოდა კონცენტრაციის კონტროლი. ამ დროს ის ხშირად კარგავდა იმ 

პიროვნებას, ვისზეც მიმდინარეობდა საუბარი, რადგან ძალიან იყო ჩართული თავის მოსაზრებების 

განხილვაში და ტექსტის დეტალებს უთმობდა მინიმალურ ყურადღებას.  

 

 

 

 



 

 

დანართი #20.3. დღიურები „შენიღბული ანგელოზი“-გამოყენებული სტრატეგიები 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა    √  √   

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის 

გაგების დასახმარებლად 

√    √ √ √ √ 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია √       √ 

სიძნელეების იდენტიფიცირება √      √  

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

√      √  

ვარაუდების შემოწმება       √  

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √  √ √ √ √ √  

ინფორმაციის შეჯამება √        

დასკვნების გაკეთება √      √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება  √ √   √   

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება   √   √ √  

გაგების შემოწმება      √   

თვითკორექცია      √   

გონებრივი თარგმანი   √      

განსჯის გადავადება      √   

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან  √  √   √  

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე ყურადღების 

გამახვილება 

   √     

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 7 2 4 4 2 8 8 3 

 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა - მონაწილე E2-მა დასვა კითხვა მისის ტომპსონთან დაკავშირებით: 

E2 - მისის ტომპსონის სახე განაზებულიყო, სულმთლად შეცვლილიყო. საკვირველია, რამ შეცვალა ის 

ასე სწრაფად? 

მონაწილე G2-ს ასევე ჰქონდა შემდეგი შეკითხვა:  

G2 - დიალოგიდან ვცდილობ გავარკვიო, რატომ არის წინააღმდეგი ცოლი ბავშვის მიღების, რა არის 

მთავარი მიზეზი? 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად: მონაწილე A3-

ის ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ იგი ზომიერად იყენებდა ლექსიკონს, იყენებდა მაშინ, როდესაც რაღაც 



 

 

შინაარსის გაგებაში უშლიდა ხელს. ამ სიტყვების მოძებნის შემდეგ იგი ცდილობდა შინაარსის 

გამოტანას და უნდა ითქვას, რომ წარმატებით იქნა შესრულებული მის მიერ ეს ამოცანა, რადგან 

მნიშვნელოვანი მომენტები და ზოგადად შინაარსი კარგად იყო დანახული.  

სტუდენტი G2 ხშირად არ იყენებდა ლექსიკონს, და მან დაასახელა მხოლოდ ორი სიტყვა, 

რომლებიც ლექსიკონში მოძებნა: effort და assumed. მონაწილის მიხედვით, სიტყვების gratitude და 

awoke ცოდნა გაუადვილებდა წაკითხულის გააზრებას. თუმცა, მას არ მოუნახავს ეს სიტყვები 

ლექსიკონში. მონაწილე H2-მა აღნიშნა, რომ ტექსტში მას ხვდებოდა საკმაოდ ბევრი უცხო სიტყვა, 

თუმცა ეს ფაქტორი, როგორც ჩანს, არ აღმოჩნდა მისთვის შემაფერხებელი.  

H2 - ტექსტი გრძელდება ჩემთვის საკმაოდ ბევრი უცხო სიტყვით: hastily, glancing, resolutely. ეს 

სიტყვები მოვძნებნე ელექტრონულ ლექსიკონში და შინაარსის გაგება შემდეგ უკვე ადვილად 

შევძელი. 

სტუდენტ J4-ს მითითებული აქვს ლექსიკონის გამოყენება. მის ჩანაწერში წერია: 

J4 - ვნახე სიტყვა hovel- ქოხი, ქოხმახი, აზრი უკეთ რომ გამეგო. 

 ქვემოთ მოყვანილია იმ სიტყვების ჩამონათვალი, რომელიც მონაწილეებმა ლექსიკონში 

მოძებნეს და მიუთითეს ამის შესახებ დღიურებში: 

A3 - hastily, glancing, threshold, blacksmith, paces, penetrated, resolute, steadily, omen, ache, assumed. 

F3 - glancing, resolutely refraining, springing, suspend, saintly, temper, sphere, penetrated, pleading, cautionary, 

ragidly, gainsaying, savior, rebuleed, moisture, sorrow, unwonted, eloquence, relief, bustle, struck, chord, quivered, 

satisfaction, mingle, gratitude, glanced, abode, sore, irritable, desolation.   

J4 – hovel, brat, wheelwright. 

H2 - hastily, glancing, resolutely, mended, hoarded, stooping, wrapped, ruffling, paces, tenderness, penetrated, 

tenderly, pleading. 

 G2 – effort, assumed. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაციას მიმართავდნენ მონაწილეები A3 და J4: 

A3 - წარმომიდგა თვალწინ სურათი, სადაც ბავშვი, მეგი არის სულ მარტო. მას უყურებს ხალხი და ამის 

შემდეგ ის რჩება მარტო... 

J4 - მიდგება სურათი, სადაც ისინი მიდიან, ჯოს ხელში აყვანილი ჰყავს მეგი და როგორი დიდი 

სიყვარულით და კეთილი გულით ეპყრობა მეგის.   

სხვა ეპიზოდის შეფასებისას ამ მონაწილის ჩანაწერში ვკითხულობთ:  

J4 - ახლახან ვიფიქრე, რომ მისისი არის ძალიან გაცეცხლებული და ზიზღით უყურებს მეგის. 

სიძნელეების იდენტიფიცირება: მონაწილე A3 მიუთითა მის მიერ გაუგებარი წინადადებების 

ბუნდოვანებაზე:  

A3 - ვერ გავიგე Joe had well-grounded doubts touching the manner of greeting he should receive on his arrival… 

ვერ გავიგე მეოთხე გვერდი, პირველი აბზაცი: that she now encountered a firmly-set countenance and a 

resolute pair of eyes... 



 

 

კონკრეტული წინადადებისა და მონაკვეთების სირთულე აღნიშნული აქვს მონაწილე H2-საც. 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება და მათი შემოწმება: 

სტრატეგია გამოყენებული აქვთ მონაწილეებს A3-ს და H2-ს.  მონაწილე A3-ის მიხედვით: 

A3 - Good omen! კარგის მომასწავებელი ჩანს, რომ ჯო კმაყოფილია, რადგან ხედავს მათ ფანჯარაში, 

როგორ საუბრობენ და შვებით ამოისუნთქავს. 

მონაწილე H2 ასევე უშვებდა ვარაუდებს. მოთხრობის იმ ნაწილში, სადაც ჯო ტომპსონმა თავის 

თანასოფლელ ქალს მიმართა, რომ საცოდაობა იქნებოდა მეგის აქ დატოვება, მონაწილის დღიურში 

ვკითხულობთ: 

H2 - ტომპსონის ეს სიტყვები მაფიქრებინებს, რომ ის იკისრებს ავადმყოფ გოგონაზე მზრუნველობას.  

იმ ეპიზოდში, როდესაც ჯო ტომპსონი მეგის მიიყვანს სახლში და ცოტათი გულს მოულბობს 

მეუღლეს, მონაწილეს გაკეთებული აქვს ჩანაწერი: 

H2 - ვფიქრობ, რომ უშვილო ქალიც დიდი მზრუნველობით განეწყობა უმწეო მეგის მიმართ და 

უფლებას მისცემს მათთან დარჩენის. 

ეს მონაწილე ასევე ახდენდა მის მიერ დაშვებული ვარაუდების შემოწმებას. როდესაც ჯო 

ტომპსონს მეგი სახლში მიჰყავს, მონაწილის დღიურში წერია: 

H2 - ჩემი ვარაუდი გამართლდა, მისტერ ტომპსონმა მეგი სახლში წაიყვანა. 

H2 - ჩემი ვარაუდი გამართლდა, ოჯახმა მეგი დიდი ხნით, შეიძლება სამუდამოდ დაიტოვა. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: კვლევის მონაწილენი იყენებდნენ ამ 

სტრატეგიას: 

A3 – Poorhouse - კონტექსტიდან მივხვდი, რომ ღარიბთა თავშესაფარი იყო. 

D3 - motherless… ეს სიტყვა არ ვიცოდი, მაგრამ კონტექსტში მივხვდი, რომ ობოლს, უდედოს ნიშნავს. 

Childish არ ვიცოდი, კონტექსტში მივხვდი, რომ ბავშვურს ნიშნავს. 

მიხვედრის სტრატეგიის გამოყენება ჩანს სტუდენტი E2-ის ჩანაწერებში. ის ცდილობდა 

წინადადების კონტექსტიდან გამომდინარე უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრას:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

E2 - Now, Joe Thompson's wife, who happened to be childless, was not a woman of saintly temper, nor much given 

to self-denial for others' good, and Joe had well-grounded doubts touching the manner of greeting he should receive 

on his arrival. ამ წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა self-denial. თუმცა რადგან deny უარყოფას ნიშნავს, 

თუ კონტექსტსაც მოვიშველიებთ, მაშინ გასაგებია, რომ ჯოს ცოლი, სხვის სურვილებს საკუთარ 

საჭიროებებზე წინ არ აყენებდა. 

შემდეგ მონაკვეთში მას ასეთი ჩანაწერი აქვს გაკეთებული:  

E2 - "When will you see the Guardians?" was asked, with irrepressible impatience. – ამ წინადადებაში არ 

ვიცოდი სიტყვა irrepressible, მაგრამ კონტექსტმა და იმ არსებითმა სახელმა, რომელსაც ის ერთვის, 

მიმახვედრა, რომ მოუსვენარს, ან შეუკავებელს უნდა ნიშნავდეს.  

სტუდენტი F3-ის ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ დიდი აქცენტი იყო გადატანილი ცალკეული 

სიტყვების მნიშვნელობის გაგებაზე. ეს მონაწილე იყენებდა მიხვედრასაც, რადგან მას ჩამოთვლილი 



 

 

აქვს ის სიტყვები, რომლების მიხვედრასაც ის შეეცადა: (straining, mend, bore, indignation, toss, disciples, 

omen). ასევე, მონაწილე G2 შეეცადა მიმხვდარიყო სიტყვების შინაარს და განაცხადა: 

G2 - მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცოდი სიტყვები (wheelwright, impressiveness), ვხვდები, რომ 

ლმობიერებასთან და ჰუმანურობასთან კავშირშია. (რეალურად არ არის). 

ასევე, სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრას მიმართავდა მონაწილე H2: 

H2 - puzzled air- ჩემი აზრით, უნდა ნიშნავდეს საფიქრალით გარემოცულს, ან საგონებელში 

ჩავარდნას.... კონტექსტიდან გამომდინარე brat შეურაცმყოფელი სიტყვა უნდა იყოს...  

ინფორმაციის შეჯამება: მონაწილე A3-მა შეაჯამა ბოლო აბზაცი: 

A3 - ბოლო აბზაცში საუბარია იმაზე, თუ როგორი იყო უშვილო ქალი, და თუ როგორ შეცვალა ის 

ბავშვზე ზრუნვამ. 

დასკვნების გაკეთება - როდესაც ჯო ტომპსონი სახლში მიიყვანს მეგის, მონაწილე A3-მა დღიურში 

გააკეთა ჩანაწერი: 

A3 - ჯოს ცოლი, ჩანს, რომ არ არის კმაყოფილი ამ ბავშვით. 

ასევე, მან მოგვიანებით დაწერა: 

A3 - ჩანს, რომ ჯო კმაყოფილია, რადგან ხედავს მათ ფანჯარაში, როგორ საუბრობენ და შვებით 

ამოისუნთავს. ასე მგონია, რომ მას უნდა, რომ დაიტოვოს ბავშვი და იმიტომ დატოვა ისინი ერთად. 

მონაწილე H2-მა მოახდინა მიზეზისა და შედეგის ერთმანეთთან დაკავშირება შემდეგ 

დასკვნაში: 

H2 - ქმარი მეგის და მეუღლეს მარტოს ტოვებს, ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ ქალმა ემოციების გამოხატვა 

უფრო თამამად შეძლოს.  

მონაწილე J4 მხატვრული ტექსტის კითხვისას გაკეთებული აქვს დასკვნა. იმ მონაკვეთში, 

სადაც ჯო ტომპსონი ცდილობდა ცოლის დარწმუნებას და ბიბლიიდან მოუყვანს ნაწყვეტს, მონაწილეს 

შემდეგი ჩანაწერი აქვს გაკეთებული: 

J4 - აქვე ვიგებ, რომ ჯო არის მორწმუნე კაცი და ბიბლიას კითხულობს. 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება: მონაწილე C3 იყენებდა უგულებელყოფასა და კითხვის 

გაგრძელებას. მისი ჩანაწერიდან ვკითხულობთ:  

C3 - ყველა სიტყვა არ იყო ნაცნობი, მაგრამ ლექსიკონში არცერთი არ მომიძებნია, რადგან ჩემი აზრით, 

ისინი ხელს არ მიშლიან შინაარსის უკეთ გაგებაში. 

ამ მოთხრობის წაკითხვისას D3-ის მიერ ხშირად გამოყენებული სტრატეგია იყო  

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება. მონაწილის მიხედვით:  

D3 - არცერთი სიტყვა არ ვნახე ლექსიკონში, რადგანაც მთლიანი შინაარსი კარგად გავიგე. 

D3 - ყველა სიტყვა არ ვიცოდი, მაგრამ შინაარსი კარგად გავიგე. 

სტუდენტის G2-ი მიხედვით, 



 

 

G2 - მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი სიტყვების (brought, hovel, bore) მნიშვნელობა, ვფიქრობ, რომ 

აბზაცის გაგებაში ხელს არ მიშლიან. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება: მონაწილეების D3-ის, G2-ის და H2-ის თქმით: 

D3 - ვკითხულობ აბზაციდან აბზაცამდე და ისე გამომაქვს შინაარსი. 

G2 - მომდევნო აბზაცში არის უამრავი, ჩემთვის უცხო სიტყვა, მაგრამ ჩემი ვარაუდით, ვხვდები, რა 

შეიძლება იყოს ამ აბზაცის აზრი და შინაარსი. 

G2 - ვხვდები, რა შეიძლება იყოს ამ აბზაცის აზრი და შინაარსი, რომ მისტერ ტომპსონს მოავადე 

გოგონა მიჰყავს სახლში, სადაც მას ეგებება მეუღლე, რომელიც თანაუგრძნობს ბავშვს და მზადაა მის 

დასახმარებლად. 

G2 – ... მოდის ბევრი უცხო სიტყვა, და მე ვვარაუდობ, რომ ქალსა და პატარა ბავშვს შორის რაღაცა 

სითბო იბადება, როცა ქალი მწოლიარე ბავშვის სახეს აკვირდება. (აქ მონაწილემ ვარაუდი ახსენა, 

თუმცა მან კი არ ივარაუდა, არამედ იგი წაკითხულიდან შეეცადა სავარაუდო ჰიპოთეზის გამოტანას).  

H2 - ბოლომდე ვერ მივხვდი წინადადების შინაარს: how his heart swelled in his bosom!-როგორ ფეთქავდა 

მისი გული, - ჩემი აზრით, ასეთი შინაარსის მატარებელი უნდა იყოს... ჩემთვის გაუგებარია ამ 

წინადადების შინაარსი: some resolutely refraining from a look., მაგრამ კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა 

ნიშნავდეს, რომ ისინი თავს იკავებდნენ შეხედვისაგან... 

გაგების შემოწმებას მიმართა მონაწილე G2-მა, როდესაც წინადადების აზრის მიხვედრის შემდეგ, 

შეეცადა მოეძებნა აზრი, რომელიც ან გაამყარებდა, ან უკუაგდებდა მის სავარაუდო ჰიპოთეზას. 

ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი მოწმობს, რომ გააზრების პროცესში მიმართა გაგების შემოწმებას და 

გამოიყენა თვითკორექციაც. 

თვით კორექცია:  მონაწილე G2-ის მიხედვით: 

G2 - თუმცა ჩემი ვარაუდი მტყუნდება. ცოლი უკმაყოფილებას გამოხატავს ავადმყოფი ბავშვის სახლში 

მიყვანის გამო. (აღნიშნულ მონაკვეთში მონაწილემ მოახდინა სავარაუდო ჰიპოთეზის შემოწმება, 

ხოლო შემდეგ თვითკორექცია). 

გონებრივი თარგმანი: ეს სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილე D3-ის მიერ. მის ჩანაწერებში 

ვკითხულობთ: 

D3 - დიალოგი მთლიანი წავიკითხე. რომ ვკითხულობდი, თან გონებაში ქართულად ვიაზრებდი, რას 

გადმოგვცემდნენ. 

განსჯის გადავადება: სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილე G2-ის მიერ. როდესაც მან ვერ გაიგო ერთ 

მონაკვეთში უცხო სიტყვები, გააგრძელა კითხვა და განსჯა გადაავადა, თუმცა შემდეგ მიხვდა მათ 

მნიშვნელობას: 

G2 - Rebuked, disciple, blessed ეს სიტყვები არ ვიცი, მაგრამ მომდევნო წინადადებები მახვედრებს მათ 

შესაძლო მნიშვნელობას. 



 

 

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: სტუდენტი C3-ის ჩანაწერებში იგრძნობა, რომ 

მოთხრობა გაგების დონეზე კი არა, ანალიზის დონეზეა გააზრებული. მისი ჩანაწერებიდან 

ვკითხულობთ: 

C3 - როდესაც ტომპსონის საქციელის შესახებ წავიკითხე, ჩემთვის გასაგები გახდა უკეთესად, რომ 

ადამიანები რასაც გარეგნობის მიღმა მალავენ ხშირად უკეთესია იმაზე, რასაც სხვებს უჩვენებენ.  

იგივე სტრატეგია მონაწილე E2-თან და H2-თან შეგვხვდა:  

E2 – ეს მოკლე ნაწარმოები ნამდვილად სულისშემძვრელია. ის ცხოვრების იმედს გვისახავს. 

გვიღვივებს სურვილს, რომ სიკეთე ვაკეთოთ და ცხოვრებისეულ სირთულეებს მედგრად შევხვდეთ. 

ის ასევე გვეხმარება იმის გააზრებაში, რომ ადამიანები ხშირად უკეთესობისკენ იცვლებიან. შესაძლოა 

მათ ამისთვის წლები დასჭირდეთ, ზოგჯერ კი ერთმა შემთხვევამ გადაწყვიტოს ყველაფერი. მთავარი 

ისაა, რომ მომავლის რწმენა არასდროს დავკარგოთ და უკეთესის იმედი გვქონდეს. 

H2 - ჩემი აზრით, ავტორს უნდა დაგვანახოს, რომ ადამიანს აბედნიერებს ის ფაქტი, რომ ვიღაცას 

სჭირდება, მასზეა დამოკიდებული. 

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე ყურადღების გამახვილება: მონაწილე E2-ის 

ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ის ყურადღებას ამახვილებდა იმ მონაკვეთებზე, სადაც ავტორის 

დამოკიდებულება ჩანდა ამა თუ იმ საკითხის, თუ პერსონაჟის მიმართ:  

E2 - „Yes, sir. What a sweet patience was in her tone! – ამ ფრაზაში თავად ავტორის დამოკიდებულება ჩანს 

მეგისადმი. მსგავსია შემდეგი ფრაზაც. –“yes, sir--so good!" What a satisfaction, mingled with gratitude, was 

in her voice!“ 

დანართი #20.4. დღიურები „შენიღბული ანგელოზი“ - ტექსტის გააზრება 

 

როგორც ჩანს, მონაწილე E2-ს საკმაოდ ბევრი აქვს ნამუშევარი ტექსტის კარგად გააზრებაზე, 

თუმცა ის მხოლოდ წერს კონტექსტში მის მიერ მიხვედრილ სიტყვებზე და ყურადღებას არ 

გვიმახვილებს იმ უცხო სიტყვებზე, რომელიც ან უგულებელყო, ან ლექსიკონში მოძებნა.  

მნიშვნელოვანი მომენტები და ძირითადი შინაარსის გაგება/გააზრება F3-ის ნაწერიდანაც 

იგრძნობა. აქ მნიშვნელოვანი ხარვეზი არაფერი ფიქსირდება. არის ერთი უმნიშვნელო ხარვეზი, 

რომელმაც, პრინციპში, შინაარსის სწორად გააზრებაში არ შეუშალა მონაწილეს ხელი. მოთხრობის 

თანახმად, სახლში მიყვანის შემდეგ ჯო ტომპსონმა მეგი შეიყვანა ოთახში, თვითონ კი სამუშაოდ 

წავიდა. სამუშაოს მორჩენის შემდეგ, სახლში დაბრუნებული იგი ფანჯრიდან ხედავს მეგის, რომელიც 

მის ცოლს ესაუბრება. მიუხედავად იმისა, რომ ცოლი ზურგით ზის, მეგის სახის გამომეტყველებიდან 

ჩანს, რომ დაძაბული და მწარე საუბარი არ მიმდინარეობს მათ შორის. მონაწილის მიხედვით კი:  

F3 - მისტერ ტომპსონი კი გარედან აკვირდებოდა სიტუაციას, დაინახა, თუ როგორ ეფერებოდნენ და 

ეხუტებოდნენ ერთმანეთს. 



 

 

მონაწილის დღიურიდან ნაკლებად ჩანს, იყენებდა თუ არა ის მრავალფეროვან სტრატეგიებს 

ტექსტის გააზრების დროს. ჩამოთვლილი სიტყვების სიმრავლიდან ჩანს, რომ საკმაოდ ბევრი იყო 

უცხო სიტყვები, თუმცა მონაწილემ ყველა ეს სიტყვა მოძებნა ლექსიკონში. მას სტრატეგიის შეცვლა 

აშკარად სჭირდებოდა, რადგან მხატვრული ლიტერატურის კითხვის დროს ამდენი სიტყვის მოძებნა 

უკვე აფერხებდა კითხვის ტემპს. 

როგორც მონაწილე G2-ის ჩანაწერებიდან ირკვევა, პირველი მოკლე მოთხრობის „შენიღბული 

ანგელოზის“ სახლში დასამუშავებული ნაწილი მის მიერ ნომალურად არის გაგებული, 

მნიშვნელოვანი ხარვეზები არ ჩანს. კარგად არის გააზრებული მოთხრობის მიმდინარეობა 

დაწყებული იმ მომენტიდან, როდესაც მეგის მარტო დატოვებენ მეზობლები და ჯო ტომპსონს მიჰყავს 

ის სახლში, დამთავრებული ამ პერსონაჟის მეუღლის ძირეული ცვლილებით, რომელიც ავადმყოფი 

ბავშვის მის სახლში ცხოვრებამ გამოიწვია. ასევე, კარგად არის დანახული მწერლის მესიჯი. 

ერთადერთი არასწორი ინტერპრეტაცია მონაკვეთის მონაწილეს გაკეთებული აქვს მაშინ, როდესაც 

ავადმყოფი ბავშვით ხელში მისულს მეუღლე ხვდება სახლში, თუმცა ისიც შემდეგ შესწორებული აქვს. 

H2-ის მიერ ტექსტი ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე არის გააზრებული. ამისათვის ეს მონაწილე 

იყენებდა ძალიან ბევრ სტრატეგიას: უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას, მიხვედრას, სადაც 

მიხვედრას ვერ ახერხებდა იგი იხმარიებდა ლექსიკონს, უშვებდა ვარაუდებსა და აკეთებდა მათ 

შემოწმებას კითხვის პროცესში, გამოჰქონდა დასკვნაც. 

ეს მოთხრობა J4-საც საკმაოდ კარგად აქვს გააზრებული. მისი დღიურის ჩანაწერებში 

მნიშვნელოვანი ხარვეზი შინაარსის გააზრების კუთხით არ ფიქსირდება, ყველა ძირითადი მონაკვეთი 

და მწერლის სათქმელი შესაფერისად არის აღქმული. ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ იგი პერიოდულად 

იყენებდა ლექსიკონს, თუმცა ძალიან ხშირად არა. მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა არის მოხვედრილი მის 

ჩანაწერში, რომელიც ლექსიკონში მონახა.  

დანართი #21.1. II სესია „მოგვების ძღვენი“ - გამოყენებული სტრატეგიები. 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

 √ √     √ 

ვარაუდების შემოწმება         

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა √  √ √ √ √ √ √ 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება   √    √ √ 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან  √ √  √   √ 

ინფორმაციის შეჯამება √ √ √  √ √  √ 

დასკვნების გაკეთება √ √ √  √  √ √ 



 

 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება     √    

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა √ √ √ √ √ √ √ √ 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა      √   

გონებრივი თარგმანი √  √ √ √  √ √ 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება   √     √ 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა  √ √ √   √ √ 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

√  √ √ √ √ √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება √ √ √ √  √ √ √ 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √ √ √ √ 

განსჯის გადავადება √  √  √ √   

თვითკორექცია   √ √ √ √   

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია  √      √ 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების 

კონტროლი 

    × ×   

სიძნელეების იდენტიფიცირება √  √ √ √ √ √  

გაგების შემოწმება √     √   

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 11 9 16 9 12 11 10 14 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება: სათაურის წაკითხვის 

შემდეგ მონაწილე D3-მა დაუშვა ვარაუდი, რომ საუბარი იქნებოდა საჩუქრის ყიდვაზე გოგონასთვის. 

მონაწილე J4 განაცხადა: 

J4 - ალბათ, სიამაყე დაივიწყეს ამ ორივე ადამიანმა, რადგან ცუდი ფინანსური მდგომარეობა შეექმნათ 

და ალბათ, გაყიდეს ნივთები. 

მონაწილე C3-მა წინასწარ ივარაუდა ტექსტის შემდგომი განვითარება: 

C3- ანუ, ფული რომ ეშოვა, მას ჰქონდა ორი არჩევანი: ან ოქროს საათი უნდა გაეყიდა, რომელიც მის 

მამას და პაპას ეკუთნოდა, ან დელას თმა. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა გამოყენებულია უმეტესი მონაწილეების მიერ, როდესაც ტექსტში 

არსებული ინფორმაციის გააზრების დროს ხდებოდა კითხვების გენერირება. სტუდენტი A3-ის მიერ 

მონაკვეთების გააზრება, რომელზეც კითხვები არის დასმული, ხარვეზებით ხასიათდებოდა, და 

აქედან გამომდინარე, კითხვებიც ცოტა შორდებოდა ტექსტის შინაარსს: 

A3 -Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony. - რაღაც ბაზარში არიან, ალბათ? 



 

 

A3 - A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look-

out for the mendicancy squad.- ... ანუ, ვიღაც ქალია, რომელიც აჩვენებს სახლს და რომელიც ეუბნება 8 

დოლარი იქნება კვირაში... და მოსწონს. არა, არ მოსწონს. ანუ, კარგად არ აუხსნა?  

ძალიან ბევრი კითხვებია დასმული მონაწილე F3-ის მიერ:  

F3 - So Della did it… ანუ, ამ დელამ რა გააკეთა? 

F3- The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. ანუ, ქარი… რა იყო, რამე სტიქია მოხდა, თუ რა იყო?... (კითხვა ტექსტისგან 

მოშორებით არის დასმული, რადგან არასწორად არის გააზრებული მონაკვეთი.) 

F3 - … as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. რაზე ფიქრობდნენ?.. 

რა უნდათ?.. 

F3 - ააა, ამ თავისმა ქმარმა კიდევ უყიდა ეს რაღაცა სარკე? უფრო მეტად რომ აღექვა გარემო. და უფრო 

გახარებული იყო დელა? (ტექსტის გააზრების ხარვეზია, რადგან დელა დგას ორ სარკეს შორის, ანუ 

ე.წ. ტრიუმოს შორის და არაფერია ნათქვამი ჯიმის მიერ საჩუქრად სარკის ყიდვის შესახებ). 

F3 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out 

his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. ახლა, მეფე სოლომონს, 

კარისკაცად ჰყავდა და აქედან მოაგროვა ეს ძვირფასეულობა? (მონაკვეთის არასწორი 

ინტერპრეტაციაა, შესაბამისად კითხვაც ინტერპრეტაციის შესაბამისად არის დასმული). 

დანარჩენმა მონაწილეებმა, სტუდენტი C3-ის გარდა, დასვეს შემდეგი შეკითხვები: 

E2 - Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag.- …საკუთარ ლოყებს დააკვირდა და 

ჩვარი რა შუაშია? 

G2 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out 

his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. ანუ შეიძლება იმაზეა საუბარია, 

რადგან შურია ნახსენები, რომ ის იმდენად კარგი იყო, რომ ბევრს შურდა, მემგონი მეფესაც? 

D3 - Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her 

face had lost its colour within twenty seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. 

რაღაცა ის... ალბათ... ალბათ, ეს მინა გატეხა?  (ტექსტში არაფერია ნახსენები მინის გატეხვის შესახებ). 

J4 - ანუ დილინგამი და დელა ერთი და იგივე ადამიანია, თუ? 

J4 - Della, being slender, had mastered the art. -  ანუ, ხელოვნების სპეციალისტი იყო? (მონაწილეს 

პირდაპირი გაგებით აქვს გააზრებული მონაკვეთი და კითხვაც ინტერპრეტაციის შესაბამისია).  

H2 - And sixty cents of it was in pennies. - ეს pennies... როგორც ხურდები შეინახა ერთად? 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: მონაწილე F3-ის შემთხვევაში, კითხვები ტექსტის გარშემო, 

როგორც დავინახეთ, საკმაოდ ბევრი იყო, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ არ იყო მათზე 

გაცემული პასუხები, ანუ მონაწილემ ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა დატოვა. სტუდენტი D3 

შეეცადა ეპოვა პასუხი კითხვაზე, გატეხა თუ არა დელამ მინა და ბოლოს განაცხადა: 

D3 - ეს გოგო არ დაცემულა, იმიტომ რომ it არის, ეს გოგო she არის. 



 

 

მონაწილე J4-მა განმეორებითი წაკითხვის საშუალებით უპასუხა თავის მიერ დასმულ 

კითხვას, დელა და დილინგემი ერთიდაიგივე პიროვნებები იყვნენ თუ არა, და გაარკვია, რომ ისინი 

არიან ცოლ-ქმარი. იგი ასევე შეეცადა პასუხი გაეცა დასმულ კითხვაზე, იყო თუ არა დელა ხელოვნების 

სპეციალისტი, და განაცხადა:  

J4 - ალბათ, კარგად იყო.  კარგად ესმოდა ხელოვნებისა (თუმცა ავტორი ტექსტში ხელოვნების 

დაუფლებაზე პირდაპირი გაგებით არ საუბრობს).  

მონაწილე H2-მა უპასუხა დასმულ კითხვას, ხურდებად შეინახა თუ არა დელამ ფული, და 

თქვა, რომ რომ შეინახა ერთი და ორი პენი. 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: აღნიშნული სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილეების 

მიერ სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირების მომენტში შემდეგ მონაკვეთში: Pennies saved one and two at a 

time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent 

imputation of parsimony that such close dealing implied. Three times Della counted it. One dollar and eighty-seven 

cents. And the next day would be Christmas.  

F3 - აქ რომ არის 1,87 ცენტი... ამის გარდა ფული არ ჰქონდა ამ ოჯახს, და... მაგრამ იძულებულები 

იყვნენ მაინც წასულიყვნენ მაღაზიაში და ეყიდათ პროდუქტი, თუ რა არის, ამ თავისი 87 ცენტით, 

რადგან მეორე დღეს იყო შობა. (თუმცა აქ ხილბოსტნეულისა და ხორცის გამყიდველი ნახსენებია 

მხოლოდ იმ კონტექსტში, რომ მოქმედმა პირმა პროდუქტების ყიდვისას გაწეული ხელმომჭირნეობით 

დააგროვა ეს თანხა, მონაწილემ კი იფიქრა, რომ რადგან მეორე დღეს შობაა, თავისთავად 

პროდუქტების ყიდვა დასჭირდებათ). 

J4 - ეს ალბათ, ბაზარში ხდება ეს მოქმედება. ანუ, დელა ყიდულობს თავის პროდუქტებს, ალბათ, და 

ფულსაც ინახავს, რომ საშობაოდაც იყიდოს რამე.    

D3 - სავარაუდოდ, შობის წინა დღეა და ესენი იმიტომ არის ჩამოთვლილი, რომ სავარაუდოდ, უნდა 

იყიდონ ამათგან რამე. 

C3 - … აქვს ერთი დოლარი და 87 ცენტი, და  სჭირდება ძალიან ბევრი რაღაცის საყიდლად, უნდა 

შეიაროს ბოსტნეულის მაღაზიაში და კიდევ ყველგან. (რადგანაც ყასაბი და ხილბოსტნეულის 

გამყიდველია ნახსენები, შესაბამისად მონაწილეს გონებრივი სქემამ უკარნახა,რომ დელას საყიდელი 

ჰქონდა რაღაცეები). 

  ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს დედოფალ საბასა და მეფე სოლომონის შესახებ წინარე ცოდნა 

დაეხმარებოდათ მონაწილეებს შემდეგი მონაკვეთის გააზრებაში, თუმცა, ამ ინფორმაციის არცოდნამ 

აღნიშნული ეპიზოდის გაგება ძნელი გახადა:  

Had the queen of Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out the window some 

day to dry just to depreciate Her Majesty’s Jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor, with all his 

treasures piles up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passes, just to see him pluck 

at his beard from envy. 

ინფორმაციის შეჯამება: მონაწილე A3-მა შეაჯამა მთლიანი აბზაცის აზრი და განაცხადა:  



 

 

A3 - მოკლედ, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ქირაობა უნდა (გაკეთებულია არასწორი შეჯამება, რადგან ბინა 

უკვე აქვთ დაქირავებული, რომელშიც კვირაში 8 დოლარს იხდიან). 

მონაწილე F3-მა შეაჯამა დელას ფიქრები და განაცხადა:   

F3 - ესეიგი, ფიქრობდა და უნდოდა რაიმე სასიამოვნო სიურპრიზი გაეკეთებინა და რაიმე სამახსოვრო 

ჯიმისთვის. 

აღნიშნულ მოთხრობაში მონაწილე G2-მა ყველაზე ხშირად გამოიყენა წაკითხული მონაკვეთის 

შეჯამება: 

G2 - მოკლედ, ამ აბზაციდან რაღაც საჩუქრისთვის სჭირდება ფული და ეს არ არის საკმარისი (ტექსტის 

ამ ნაწილიდან ჯერ არ ჩანს, რომ თანხა საჩუქრის საყიდლად სჭიდებოდა). 

G2 - ანუ, აქ არის ბინის გაქირავებაზე, რომელიც კვირაში 8 დოლარი ჯდება. 

G2 - ისევ და ისევ იმაზეა საუბარი, რომ ცოტა ფული აქვს და არ იცის, რა გააკეთოს და რა უყიდოს 

თავის ქმარს. 

შემდეგმა მონაწილეებმა ზუსტად შეაჯამეს წაკითხული მონაკვეთი: 

D3 - ანუ, ამას ხომ უნდოდა საჩუქრის ყიდვა, და მარტო ეს ფული ჰქონდა.. საწყალი… 

მონაწილე C3-მა შეაჯამა პირველი აბზაცის შინაარსი:  

C3 - ანუ დელა, როგორც გოგონა, როგორც მივხვდი, არის ეს, ვისაც ფული აქვს და მომდევნო დღე არის 

შობა.  

J4 - In the vestibule below was a letter-box into which no letter would go, and an electric button from which no 

mortal finger could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card bearing the name "Mr. James Dillingham 

Young." - ანუ, აღწერა არის მისი სახლის, დელას სახლის… (ძალიან მოკლედ შეაჯამა მონაკვეთის 

შინაარსი, წამოწია-რა თემა, რის შესახებაც იყო აღნიშნულ წინადადებაში საუბარი). 

დასკვნების გაკეთება: დასკვნების გაკეთებას მონაწილე E2-ის გარდა ყველა სტუდენტი მიმართავდა. 

A3 - To-morrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been 

saving every penny she could for months, with this result. ანუ, ის ეტყობა ნერვიულობს იმაზე, რომ ფული 

აღარ დარჩა. 

A3 - Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her 

face had lost its colour within twenty seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. 

ფანჯრიდან გაიხედა და უცებ რაღაცა გაუხარდა და გაუკაშკაშდა და ოცი წამის განმავლობაში 

თვალებმა ფერი იცვალაო და უცებო.. თმები გაიშალაო. ეტყობა, რაღაცა მაგრად გაუხარდაო.  

მონაწილე F3 აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებას მაინცდამაინც არ მიმართავდა, თუმცა ერთ 

მონაკვეთში ჩანს მის მიერ დასკვნის გამოტანა პერსონაჟის საქციელიდან გამომდინარე. მას შემდეგ, 

რაც ტექსტში გამჟღავნდა დელას სურვილი თავის საყვარელ ადამიანს უყიდოს საშობაო საჩუქარი, 

მონაწილემ განაცხადა:  

F3 - აჰა, ესეიგი, რა ვიცი, როგორი ყურადღებიანი ცოლი ჰქოლია ამ კაცს. 

მონაწილე D3-მა, პერსონაჟის ფიქრებიდან გამომდინარე, გამოიტანა დასკვნა და განაცხადა:  



 

 

D3 - ეს გოგო იყო რომანტიკული ადამიანი, რომ ბევრი საათები გაუტარებია, რომ დაეგეგმა, რომ 

მისთვის საუკეთესო რამე გაეკეთებინა და მშვენიერი. 

განსაკუთრებით ხშირად დასკვნების გაკეთება მონაწილე J4-სთვის იყო დამახასიათებელი: 

J4 - ანუ დელა ტიროდაო, ალბათ, ფინანსური მდგომარეობის გამო ტიროდა დელა. 

J4 -…ვფიქრობ, რომ მას ძალიან უყვარდა თავისი ქმარი, იყო მოსიყვარულე ცოლი, რადგანაც უნდოდა 

ქმრისთვის საჩუქრის ყიდვა, მაგრამ რახამც ცოტა ფული ჰქონდა, ამის გამო იყო ის 

დანაღვლიანებული. 

J4 - Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its colour within twenty seconds. ანუ მისი თვალები 

ბრწინავდნენ, მაგრამ  მისი სახე ფერმკრთალი იყო. დელა 20 წუთით... 20 წუთის განმავლობაში... ანუ, 

ეს ალბათ, სანამ მისი ქმარი მოვიდოდა მაშინ იყო. 

მონაწილეების H2-ის და C3-ის მიერ გაკეთებულ დასკვნებში იგრძნობა, რომ ისინი 

გაკეთებულია ტექსტზე დაყრდნობით და მათში დანახულია კავშირები. 

H2 - Also appertaining thereunto was a card bearing the name "Mr. James Dillingham Young." … მერე საფოსტო 

ყუთთან გადავედით, ამოვიკითხეთ მისტერ ჯეიმს დილინგამის სახელი და გაირკვა, რომ დელა არის 

მისტერ დილინგამის მეუღლე. 

C3 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. და შესაბამისად, ეს ეკონიმიური გაჭირვება 

სახლის გარეგნულ მხარესაც შეეხო. 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება: მონაწილე F3-მა ერთმანეთთან დააკავშირა ადრე 

წაკითხული და მიმდინარე მონაკვეთები და განაცხადა:   

F3 - აქ ახლა მე გავიგე, რა ხდება. ფული რომ ეშოვა საშობაო... ვიღაცამ ფული მოაგროვა. ამ კაცმა, 

მისტერ ჯეიმს დილინგემმა მოაგროვა ფული, და წერილი რომ ნახა, წავიდა. მოაგროვა და თავის ცოლს 

მოუტანა და სიხარულისგან ცრემლებს ვეღარ იკავებდა. 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა: ეს სტრატეგია არის ყველაზე მეტად გამოყენებული 

სტრატეგია, რომლის გამოყენებასაც მონაწილეები მიმართავდნენ ტექსტის მონაკვეთების უკეთ 

გასააზრებლად.  

A3 - ვერაფერი ვერ გავიგე, უნდა დავბრუნდე თავიდან... უნდა წავიკითხო კიდევ მთლიანი აბზაცი.  

E2 ხშირად მიმართავდა მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებით წაკითხვას და იმეორებდა 

გაუგებარ სიტყვებსა და ფრაზებს. მას ასევე იყენებდნენ მონაწილეები F3, D3, J4, H2, С3 და G2, თუმცა ეს 

უკანასკნელი უფრო იშვიათად  ქართული ვერსიის მანამდე წაკითხვის გამო. 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა გამოიყენა მონაწილე G2-მა მეფე სოლომონსა და ოქროს 

საათს შორის კავშირის საპოვნელად. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებას 

მონაწილეების უმრავლესობა მიმართავდა. ზოგიერთ შემთხვევაში სწორედ არის მიხვედრა 

გაკეთებული, ზოგიერთ შემთხვევაში კონტექსტში კარგად ვერ ხდება ინტეგრირება. 



 

 

E2 - Which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles 

predominating. (მონაკვეთში მონაწილე შეეცადა მიხვედრას reflection, და თარგმნა, როგორც რეფლექსი). 

E2 - Predominating არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, dominating... უფრო მეტად ჭარბობდაო... 

E2 - While the mistress is gradually subsiding from the first stage to the second… stage აღარ მახსოვს, მაგრამ 

მემგონი…ალბათ, პირველი ნაწილიდან მეორეში გადადიოდა. 

E2 - …shining like a cascade of brown waters - იგი შეეცადა სიტყვა cascade-ის მნიშვნელობის მიხვედრას 

და განაცდახა: ალბათ, ძვირფასი ქვაა. 

D3 - Now, when the income was shrunk... - ალბათ, შემცირებას ნიშნავს, არ ვიცი ეს სიტყვა. 

მონაწილე D3 ასევე შეეცადა სიტყვების contracting და modern მიხვედრას და თარგმნა, როგორც 

კონტრაქტის გაფორმება და მოდური. იგი მიხვდა სიტყვის whirl მნიშვნელობას, და თარგმნა ის, 

როგორც მივიდა, მივარდა. 

J4 - Now, when the income was shrunk to $20 - მონაწილემ სიტყვა shrunk-ს მოუძებნა შემდეგი 

მნიშვნელობა: შემცირება, თუმცა შემდეგ ლექსიკონშიც გადაამოწმა თავისი ვერსია.  

იგივე მონაწილე შეეცადა სიტყვის pier-glass მნიშვნელობის მიხვედრას, და თარგმნა ის, 

როგორც ორი ჭიქა. როგორც ჩანს, მას სიტყვა pair-ში (წყვილი) აერია.  

H2 - sterling... არ ვიცი, რაღაც ისეთი უნდოდა, ღირებული.  

H2 - let it fall... ამასაც ვერა ვხვდები, ჩამოიშალა, ალბათ. 

C3 - … and an electric button from which no mortal finger could coax a ring …ქვემოთ არის რაღაც ღილაკი, 

ალბათ, დასარეკი.  

ასევე, მონაწილე C3-მა pier-glass თარგმნა, როგორც სათვალე. 

გონებრივი თარგმანი: მონაწილე A3-ის ხმამაღლა ფიქრის სესიაში გამოჩნდა გონებრივი თარგმანის 

გამოყენება, თუმცა, იმის გამო, რომ ტექსტი იყო რთული და სიტყვასიტყვით ვერ ახერხებდა 

ქართული ტექსტის აღდგენას, ის ხშირად მიმართავდა წინადადების შინაარსის მიხვედრას. 

სტუდენტი E2-ის შემთხვევაში, ძალიან დიდი დოზით იყო გონებრივი თარგმანი, ის ცდილობდა 

წინადადებაში ყველა სიტყვის, ხოლო ტექსტში ყველა წინადადების თარგმნასა და გააზრებას. 

მონაწილე F3 იყენებდა აღნიშნულ სტრატეგიას კითხვების დასმისა და სავარაუდო ჰიპოთეზების 

ფორმირების პარალელურად. სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილეების J4-ისა და H2-ის მიერ.  G2-ის 

მიერ არ იყო სტრატეგია გამოყენებული, რადგან არ ხდებოდა ტექსტის მონაკვეთების გააზრება, 

არამედ ხდებოდა ქართულად წაკითხული მოთხრობის გახსენება. ასევე, სტრატეგიის გამოყენებას არ 

შევხვდით მონაწილე С3-ის სესიაზე. გონებრივი თარგმანი გამოიყენა მონაწილე D3-მა, როდესაც 

თარგმნა:  

D3 - Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its colour within twenty seconds. Rapidly she pulled 

down her hair and let it fall to its full length. მისი თვალები ბრილიანტივით ანათებდაო, მაგრამ მისმა სახემ 

დაკარგა ის ფერი, რომელიც თორმეტი წამის წინ ჰქონდაო და მთელი ძალით დაეცაო.  

E2 - There was a pier-glass between the windows of the room. სარკე იყო ორ ფანჯარას შორისო.   



 

 

E2 - She had been saving every penny she could for months, with this result. ის მთელი თვეების განმავლობაში 

ზოგავდა ფულს, რაც კი შეეძლო, მაგრამ ეს იყო საბოლოო შედეგი. 

A3 - Twenty dollars a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. ანუ, 20 დოლარი 

კვირაში ბევრი არ არისო, ის იმაზე ცოტაა, ვიდრე ის ანგარიშობდაო. 

F3 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. ამისი შემოსავალი 20 დოლარამდე დაეცა, 30 

დოლარი ჰქონდა, და დაიწყეს ფიქრი… რომ შეუმცირეს 20 დოლარამდე, ეს წერილი, დელინგემის 

წერილი… ანუ, ეს რაღაც წერილი გამოიყურებოდა რაღაცა ბუნდოვანად და რაღაც სერიუზული ფიქრი 

იყო თავმდაბლობაზე... 

J4 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young... მაგრამ როდესაც ჯეიმს დილინგამი მოვიდა სახლში, და 

მოაღწია თავის ბინაში, სადაც... იქ მას უწოდებდნენ ჯიმს. და მაგრად ჩაეხუტეს დილინგამი... 

H2 - Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. ბევრი ბედნიერი საათის 

განმავლობაში... ბევრ ბედნიერ საათს ის ხარჯავდა იმის დაგეგმვაში, რომ რამე მშვენიერი ეყიდა 

ჯიმისთვის. 

H2 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. ახლა როდესაც შემოსავალი იყო 20  

დოლარი, დილინგამის წერილები გამოიყურებოდა ბუნდოვნად, ისინი ფიქრობდნენ სერიოზულ 

კონტრაქტზე, მოლაპარაკებაზე ალბათ… 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებას  მონაწილე D3-მა მიმართა, როდესაც შეაფასა სიტყვის  pier-glass-ის 

მნიშვნელობა:  

D3 - არამგონია, ისეთი მნიშვნელოვანი იყოს. აქ ისეთი ამბავი მიდის, რომ ეს pier-glass არავის 

აინტერესებდეს.  

მოგვიანებით, მან გადახედა და შეცვალა თავისი დამოკიდებულება: 

D3 - ეს რაღაც pier-glass მემგონი, მნიშვნელოვანი ყოფილა, იმიტომ, რომ რაღაცა რვა დოლარად ნახაო... 

ეს სიტყვა ვნახო, დამაინტერესა რას ნიშნავს.  

მონაწილე J4-მა ასევე გამოიყენა სტრატეგია, როდესაც განაცხადა:  

J4-  sob არ ვიცი, და მიშლის ხელს მნიშვნელობის გაგებაში. 

J4 - furnished - ეს სიტყვა მიშლის მნიშვნელობის გაგებაში. 

J4 - Unassuming - ეს სიტყვა მიშლის. 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად აქტიურად 

გამოიყენებოდა მონაწილეების მიერ, თუმცა სხვადასხვა დოზით. ერთადერთი მონაწილე, ვის მიერაც 

არ მოხდა ლექსიკონის გამოყენება იყო სტუდენტი C3. 

მონაწილებმა  ლექსიკონში მოძებნეს შემდეგი სიტყვები:  

A3 - butcher, cheeks, Christmas, flop, mendicancy, blurred, prosperity, possession, peir-glass. 



 

 

ლექსიკონს ძალიან ხშირად იყენებდა მონაწილე E2. ის ცდილობდა ტექსტში ყოველი სიტყვის 

გაგებას და ამიტომ მას ამ სესიის განმავლობაში ყველაზე მეტი სიტყვა ჰქონდა მოძებნილი: 

E2 - bulldoze, imputation, parsimony, shabby, couch, instigate, sob, sniffle, subside, beggar, mortal, appertaining, 

flung, prosperity, unassuming, rag, dully, grey, pier-glass, agile, reflection, strip, slender, whirl, airshaft, 

depreciate, janitor, envy, ripple, garment.  

მონაწილე E2-ის მსგავსად, სტუდენტი F3-იც ასევე ლექსიკონის აქტიური მომხმარებელი იყო 

აღნიშნული სესიის მიმდინარეობისას. მის მიერ ლექსიკონში მოძებნილია სიტყვები:  

F3 - bulldoze, penny, cheeks, flop, shabby, couch, howl, sob, sniffle, mendicancy, vestibule, appertaining, thereunto, 

prosperity, unassuming, blurred, rag, pier-glass, agile, slender, master, whirl, possession, janitor, envy, rippling, 

cascade, reach, knee. 

ძალიან იშვიათად იქნა გამოყენებული ლექსიკონი მონაწილე G2-ის მიერ, მიუხედავად იმისა, 

რომ მას ძალიან ბევრი სიტყვა შეხვდა უცნობი. მის მიერ მოძებნიალია სიტყვები: 

G2 - pennies, flop, mistress, furnished, whirl, envy, janitor, treasure, garment.  

D3 - flop, sob, sniffle, mortal, flung, pier-glass, majesty, depreciate, janitor, pile up, basement, garment, knee. 

სტუდენტი J4 ლექსიკონს იყენებდა ზომიერად, იმდენჯერ, რამდენჯერად სიტყვა ხელს 

უშლიდა მნიშვნელობის გაგებაში. მის მიერ მოძებნილია შემდეგი სიტყვები:  

J4 - bulldoze, grocer, sob, mistress, furnished, blurred, unassuming, expenses, bat, possession, pride, garment. 

H2 - bulldoze, butcher, imputation, flop, shabby, instigate, sob, mistress, beggar, button, coax, flung, breeze, blurred, 

modest, pride, mighty, janitor, rippling, pull out.  

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას მიმართავდა  ყველა მონაწილე: 

A3 - There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it. Which 

instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. 

მხოლოდ სიტყვის flop ლექსიკონში მოძებნის შემდეგ მონაწილემ გადაწყვიტა გამოეტოვებინა 

აღნიშნული მონაკვეთი და განაცხადა: 

A3 - მოკლედ, ვერ გავიგე. გადავალ. 

A3 - no mortal finger could coax a ring. მან განაცხადა: „მემგონი, ეს არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი“, და  

გადავიდა. 

A3 - There was a pier-glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier-glass in an $8 Bat. A 

very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a 

fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. მოკლედ, ეს ვერ გავიგე და 

ამას გადავალ. არ მგონია, რაიმე ისეთი იყოს. 

A3 - Majesty არ ვიცი, რა არის (და განაგრძო კითხვა). 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას ძალიან იშვიათად მიმართავდა მონაწილე E2. იგი 

მაქსიმალურად ცდილობდა არაფერი გამოეტოვებინა და გაეგო თითოეული სიტყვისა და 

წინადადების მნიშვნელობა. ერთადერთი სიტყვა, რისი უგულებელყოფაც მან ხმამაღლა ფიქრის მეორე 

სესიის დროს მოახდინა, იყო სიტყვა bear. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილემ ერთ მონაკვეთში თქვა 



 

 

შემდეგი ფრაზა: „დიდი შინაარსი აქ არ დევს“, ის მაინც შეეცადა ყველა სიტყვის თარგმნას, თუმცა 

აღნიშნული მონაკვეთი საკმაოდ რთული იყო და მონაწილემ ძალიან იწვალა. 

სტუდენტმა G2-მა გამოიყენა ეს სტრატეგია, როდესაც უარყო სიტყვები Worthy და honour. იგი 

ინტენსიურად მიმართავდა არა მხოლოდ ცალკეული სიტყვების, ასევე გარკვეული ფრაზებისა და 

წინადადებების უგულებელყოფას, და სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება მის მიერ 

ხორციელდებოდა ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთებზე ყურადღების არ გამახვილებით. გარდა ამისა, 

ერთ მონაკვეთში მან აღნიშნა, რომ ვერ გაიგო, რადგან ძალიან ბევრი სიტყვა იყო უცნობი, თუმცა არ 

მოიშველია ლექსიკონი. 

მონაწილე D3-მა ასევე გამოიყენა უცნობი სიტყვებისა და გარკვეული მონაკვეთების 

უგულებელყოფა. ასევე, ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს მან განაცხადა:  

D3 - ვერ გავიგე აზრი, სიმართლე რომ გითხრათ... გავაგრძელებ. ნუ, მთლიან შინაარსს მაინც გავიგებ. 

J2 - ამ წინადადების აზრს მაინც ვერ ვხვდები. 

მონაწილე H2-მა ყურადღება არ მიაქცია, უგულებელყო სიტყვა howl და წინადადების 

წაკითხვის შემდეგ განაცხადა:  

H2 - There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. მოდი გავაგრძელებ. 

H2 - მოკლედ, მეტი აღარ მინდა, შინაარსი მემგონი გავიგე. 

H2 - აუ, რეები სწერია… გავაგრძელებ. 

H2 - ვიცი, არ ვიცი… გამოვტოვებ. 

C3 - საერთოდ ვერ მივხვდი, ანუ, სიტყვები მესმის, მაგრამ შინაარსი არ მესმის (მონაწილემ გააგრძელა 

კითხვა. ასევე, მან გამოტოვა სიტყვა garment).  

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება: აღნიშნული სტრატეგია ყველაზე მეტად გამოყენებული 

სტრატეგია იყო განმეორებითი წაკითხვისა და გონებრივი თარგმანის შემდეგ.  

A3 - დელა, სავარაუდოდ ქალია, არის ბაზარში და არ იცის რა იყიდოს. ცოტა ფული აქვს.   

A3 - While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. 

A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look-out 

for the mendicancy squad. ანუ აქ რაღაცა... დელას ბინის ქირაობა უნდოდა, რომელიც რვა დოლარი ღირს 

კვირაში და მოსამსახურე, ან რაღაცა კარისკაცი, ანუ, ვიღაც ქალია, რომელიც აჩვენებს სახლს და 

რომელიც ეუბნება, რვა დოლარი იქნებაო კვირაში. 

A3 -The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. ანუ, ეს იყო ყოფილი მფლობელი დილინგთონი, ამისი იყო ეტყობა, ანუ, 

მემკვიდრეობა. 

A3 - Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag. She stood by the window and looked out 

dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. ანუ, ეს გოგო ტიროდა. ფანჯარასთან იდგა და 

დაინახა, კატამ ჩაიარა. 



 

 

E2 - Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. თითქოს, ეს ამ 

პიროვნების მომჭირნეობაზე უსვამს ხაზს, თითქოს ეკონომიურად... თითქოს ყველა კაპიკს 

უფრთხილდებიან. ესეთი შეგრძნება მეუფლება. 

E2 - Which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles 

predominating - თითქოს ერთმანეთში ირეოდა ეს გრძნობები: ვთქვათ, ქვითინი, სრუტუნი, ღიმილი. 

E2 - A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look-

out for the mendicancy squad. ბოლომდე ვერ მესმის, მაგრამ ის არის უფრო, ამ წინადადების პირველი 

აზრი თითქოს, რომ ამ სახლის აღწერა ძალიან ძნელია, რომ გადმოგვცეს როგორია. 

E2 -… and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. …თითქოს, ჩემი აზრით, 

მომაკვდავი ხელი, არაფრის... უუნარო ხელი, ამ პატარა ღილაკსაც კი ვერ იმორჩლებდა, თუ რაღაც 

ამდაგვარი. 

E2 - Something fine and rare and sterling--something just a little bit near to being worthy of the honour of being 

owned by Jim. ზუსტად ყველა სიტყვა არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, რაღაც განსაკუთრებულის მოფიქრება 

სურდა, იშვიათის. მნიშვნელოვანის, რომელიც მის პიროვნებასთან იქნებოდა ახლოს და მის 

გულწრფელობას გამოხატავდა ჯიმისადმი. 

F3 - ალბათ, აქ რა არის... ლაპარაკი, უფულობა არის, ფული... აქ რომ არის 1,87 ცენტს ამის გარდა 

ფული არ ჰქონდა ამ ოჯახს, და... მაგრამ იძულებულებულები იყვნენ მაინც წასულიყვნენ მაღაზიაში 

და ეყიდათ პროდუქტი, თუ რა არის, ამ თავისი 87 ცენტით, რადგან მეორე დღეს იყო შობა. 

F3 - Which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles 

predominating. …რა ვიცი, ცხოვრებას არ უნდა შევხედოთ მაინც ასეთი თვალით, ამ გაჭირვების 

მიუხედავად უნდა ვიყოთ მომღიმარი? 

F3 - While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. 

A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look-out 

for the mendicancy squad. ალბათ, რა ვიცი, სახლების დამლაგებელი არის ეს ქალი, და კვირაში აქვს 

სახლების დალაგებაში რვა დოლარი… 

F3 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. ანუ, 

მან დაიძახა ჯიმ, იქ რაღაც… იმ სახლში, სადაც ჩავიდა, გაიცნო დელა, ალბათ, ადრეა საუბარი, ჩემი 

აზრით, რომ გაიცნეს ერთმანეთი ამ ცოლ-ქმარმა. ალბათ, ყველაფერი კარგად მიდიოდა. 

G2 - There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. თითქოს რაღაცას 

ვიგებ... მირტყმა, გატეხვა, და ვცდილობ გავერკვე, რამე ხომ არ არის საუბარი, ან  ყულაბა ხომ არ არის, 

რომ გატეხა. 

G2 - In the vestibule below was a letter-box into which no letter would go, and an electric button from which no 

mortal finger could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card bearing the name "Mr. James Dillingham 



 

 

Young." რაღაც... თითქოს... ალბათ, სახლის აღწერაა… კიდევ ზარზეა საუბარი, და სახელზე და გვარზე, 

რომელიც შეიძლება მითითებული იყოს კარზე. 

G2 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. რაღაც გაქირავებაზეა საუბარი, 

შემოსავალზეა საუბარი, რომელიც შეიძლება კეთდება, ანუ შემოსავლის გავლენით რაღაცა 

გადაწყვიტეს, რომ სერიოზული ნაბიჯი გადაედგათ რაღაცისკენ… 

მონაწილე D3-მა პირველი აბზაცის წაკითხვის შემდეგ ასეთი სავარაუდო ჰიპოთეზა 

შემოგვთავაზა:  

D3 - შობის წინა დღეა და ესენი იმიტომ არის ჩამოთვლილი, რომ სავარაუდოდ უნდა იყიდონ. 

(ტექსტის მიხედვით, ხილ-ბოსტნეულის და ხორცის გამყიდველები ჩამოთვლილია იმიტომ, რომ 

მათგან ყიდვის დროს დაზოგვისას შეძლო გადაენახა დელამ მხოლოდ 1 დოლარი და 87 ცენტი). 

D3 - There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it. Which 

instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. 

დაახლოვებით, ახლა... დელას მიერ გაკეთებულია კომენტარი, ანუ დელას აზრია ამ ცხოვრებაზე. 

D3 - The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. ანუ, საუბარია ისევ დასაქირავებელ სახლზე. ანუ, ვისიც იყო სახლიო, იხდიდა 

30 დოლარს კვირაშიო. 

D3 - Had the Queen of Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out of the 

window some day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. დელამ დართო ნება თავის თმასო... 

სავარაუდოდ... ანუ, ფანჯრიდან გაეყო თავი, რომ ბუნებრივად გაეშრო თმებიო. 

D3 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement… ანუ თავის განძს 

აგროვებდაო და ალბათ, ამ განძს ეკუთვნოდა ეს საათი, ალბათ… 

J4 - ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. THAT WAS ALL. AND SIXTY CENTS of it was in pennies. ამ 

წინადადებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ სადღაც მაღაზიაშია ეს სიტუაცია, ან სადმე სხვაგან, 

სადაც ფულს იხდიან. 

მონაწილე J4-ს პირველი აბზაცის წაკითხვის შემდეგ ჰქონდა შემდეგი სავარაუდო ჰიპოთეზა: 

J4 - ანუ, დელა ყიდულობს თავის პროდუქტებს ალბათ, და ფულსაც ინახავს, რომ საშობაოდაც იყიდოს 

რამე.    

H2 - ალბათ, ამ ბოსტნეულის გამყიდველმა და ყასაბმა, ამათ შეინახეს ალბათ, ერთი და ორი პენი. 

H2 - ცხოვრება შედგება… დაფუძნებულია ქვითინზე, ღიმილზე. ალბათ, ცხოვრება რაღაც სხვადასხვა 

რაღაცისგან შედგება. 

H2 - The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. დილინგამი, ალბათ, წასული იყო … ქარში უკვე დიდი ხნის განმავლობაში 

…და მას უხდიდნენ 30 დოლარს კვირაში.   

H2 - ჯეიმსი იყო ამისი შვეიცარი ალბათ, და ალბათ, უვლიდა მის განძეულობას, მეფე სოლომონის. 



 

 

C3 - There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. ანუ, რაღაცა 

გამოსავლის მეტი არაფერი არ  ჰქონდა დელას. 

C3 - Which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles 

predominating. რომელიც რაღაც მორალურ რაღაცეებზე უარის თქმას მოითხოვს ცხოვრებაში, რომ 

გქონდეს უფრო მეტი ფული... ალბათ .... 

C3 - While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. 

A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look-out 

for the mendicancy squad. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, 

take a look at the home. საერთო შინაარსი ვერ გავიგე, მაგრამ რაღაც რვა დოლარი არის კვირაში 

გადასახდელი, სავარაუდოდ, ალბათ სახლის.  

C3 - The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. ანუ, სავარაუდოდ, სახლის პატრონის ცხოვრებაში იყო უკეთესი პერიოდიც, 

როდესაც ოცდაათ დოლარს უხდიდნენ. (მოსაზრება გაკეთებულია ტექსტთან ძალიან ახლოს). 

განსჯის გადავადება: სტრატეგიის გამოყენებას ყველა მონაწილე არ მიმართავდა, თუმცა 

გამოყენებულია რამდენიმე მონაწილის მიერ. საინტერესოა, რომ ის არ იყო გამოყენებული ყველაზე 

წარმატებული მონაწილეების J4, H2 და C3-ის მიერ. ასევე, საყურადღებოა, რომ მას არ იყენებდა არც 

მონაწილე E2, რომელიც ზოგადად, ძალიან მცირე რაოდენობის სტრატეგიებს იყენებდა ხოლმე 

ტექსტის გააზრების მომენტში. 

A3 - ვერ გავიგე. ჩავიდე და უფრო გავიგებ. 

A3 - გავაგრძელებ და იქნება მივხვდე. 

A3 - მერე გავიგებ, ალბათ. 

F3 - გავაგრძელებ… მერე შეიძლება.. მერე გავიგო, რა ხდება. 

G2 - ვერ მივხვდი, რა იყო ეს წინადადება, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ კიდევ წავიკითხო უფრო მეტი. 

D3 - ვაიმეე, მართლა ძნელია. არაა, აქაც...აბა შემდეგსაც წავიკითხავ… 

თვითკორექციის გამოყენებას მიმართა რამდენიმე მონაწილემ: 

E2 - The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was 

being paid $30 per week. თითქოს ეს დილინგემი… 30 დოლარი ღირდაო, შემდეგ დაიწია ფასმაო, თუ 

არა. დილინგემი ხომ პიროვნებაა. 

F3 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim"… 

მონაწილემ თავიდან იფიქრა, რომ დელასთან სტუმრად ჩასვლაზე იყო საუბარი, ხოლო შემდეგ 

წაკითხვაზე შეასწორა და განაცხადა: „აა, თავის ბინაში რომ მივიდა...“    

G2 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out 

his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. თავდაპირველად მონაწილემ 

იფიქრა, რომ მეფე სოლომონსაც კი შურდა ჯიმის საათის (თუმცა წინადადებაში არის არა რეალური, 

არამედ წარმოსახვითი სიტუაცია), ხოლო მეორედ შეეცადა კორექციას, და განაცხადა: „შეიძლება ის 



 

 

ვიფიქრო, რომ ჯიმს ჰქონდა რაიმე კავშირი მეფის ოჯახთან“, რითაც პირველადი ვერსია, რომელიც 

უფრო მიახლოვებული იყო სწორ გააზრებასთან, პირიქით, დამახინჯდა. ამ შემთხვევაში 

თვითკორექცია, ფაქტიურად, არ იყო კორექცია ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით და მას უფრო 

არაეფექტური შედეგი ჰქონდა. 

თვითკორექციას მიმართა მონაწილე D3-მაც:  

D3 - Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. Three times Della counted it.  

მონაწილემ გამოიტანა აზრი, რომ ბოსტნეულის გამყიდველს ჰქონდა ეს ფული, შემდეგ შეცვალა 

თავისი აზრი, შეასწორა, და განაცხადა: „ფული ამ გოგოს აქვს, დელას, ჩემი აზრით“. 

მონაწილე J4-მა თავიდან ივარაუდა, რომ დელა და დილინგემი ერთიდაიგივე პიროვნებები 

იყვნენ, ხოლო შემდეგ მოახდინა თვით-კორექტირება, და თქვა:  

J4 - ეს დელა და ჯეიმს დელინგამი ყოფილან ცოლ-ქმარი. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია იყო შედარებით ნაკლებად გამოყენებული სტარატეგია. 

J4 - წარმომიდგენია, რომ დელასა და მის ქმარს ძალიან უყვართ. როდესაც ბრუნდება სახლში, ჯეიმსი 

მაგრად ჩაიხუტებს თავის ცოლს. 

C3 - წარმოვიდგინე ვიღაც ადამიანი, რომელსაც აქვს $1.87, და სჭირდება ძალიან ბევრი რაღაცის 

საყიდლად: უნდა შეიაროს ბოსტნეულის მაღაზიაში და კიდევ ყველგან. 

С3 - წარმოვიდგინე, რომ ეს ჯიმი ალბათ, არის მეუღლე, საყვარელი ადამიანი, ვისთვისაც უნდა მთელი 

გულით, რომ უყიდოს საჩუქარი, მაგრამ ძალიან წუხს, რომ მაგ ფულით, რაც მას აქვს არაფერი მოუვა 

ისეთი,  რომ უნდოდა ეყიდა მისთვის მშვენიერი და იშვიათი. 

სიძნელეების იდენტიფიცირებას ყველაზე ხშირად ახდენდა მონაწილე A3: 

A3 - Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and  the butcher until 

one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony. ვერაფერი ვერ გავიგე, საერთოდ ვერ გავიგე. 

აზრი? 

A3 - მემგონი, ვერაფერს ვერ ვგებულობ, სადღაც ვარ.   

A3 - მოკლედ, ვერ გავიგე, ვინ ვის გადაეხვია, ვერ გავიგე, ვინ ვის გააცნო, ან ვინ ვის გადაეხვია. 

A3 - ვერ გავიგე, რა ხდება.   

A3 - რაღაცა ვერ გავიგე, რაღაცა აჯაფსანდალი მაქვს თავში. 

A3 - ვერ გავიგე რაღაცა. ეს ჯიმი და დელა... იმასთან ახლოს არიან, ვერ გავიგე,. ანუ ჯიმის საათზეა 

ლაპარაკი, რომელიც... ვერ გავიგე რა ხდება. 

სიძნელის იდენტიფიცირებას შევხვდით მონაწილე E2-თანაც: 

E2 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. 

...მისტერ ჯეიმს დილინგამ უმცროსი ავიდა სახლში, მოკლედ, მივიდა და დაიძახა ჯიმი და ჯიმს 



 

 

ჩაეხუტა, ჩემი აზრით. ეს რაღაცა წინდებული by რაღაც დაბნეულობას მიქმნის. ვერ მივხვდი ამ 

სიტუაციას. თითქოს, ეს ჯიმი გააცნო... ვერ ვხვდები... 

E2 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out 

his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. მეფე სოლომონს ჰყავდა 

კარისკაცი, თუ თვითონ იყო კარისკაცი.  მეფე ხომ არ იქნებოდა კარისკაცი... ვერ ვხვდები, ეს რას 

ნიშნავს. 

მონაწილე F3-მა პირველი აბზაცის წაკითხვისას განაცხადა: 

F3 - ვაიმე, რანაირი წინადადებაა?  არა, ფიქრი არ მომდის. რა ხდება? .... არ ვიცი., აქ აზრი მაინც ვერ 

გამომაქვს, რა ხდება. 

სტუდენტმა G2-მა მოახდინა სირთულის იდენტიფიცირება, როდესაც განაცხადა: 

G2 - ვერ ვიგებ, იმიტომ რომ ბევრი უცხო სიტყვაა. 

ასევე, მონაწილე D3-მა მოახდინა სირთულის იდენტიფიცირება, როდესაც წააწყდა მესამე 

ტიპის პირობით დამოკიდებულ წინადადებებს. მართალია ბევრს ეცადა, რომ გაეგო, თუმცა ვერ 

მოახერხა, აღიარა, რომ რთული იყო და გააგრძელა კითხვა.  

H2 - While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. 

რა არის არ ვიცი, ვერ ვიგებ.   

H2 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. ახლა, როდესაც … შემოსავალი იყო 20  

დოლარი, დილინგამის წერილები… გამოიყურებოდა ბუნდოვანად, ისინი ფიქრობდნენ სერიოზულ 

კონტრაქტზე, მოლაპარაკებაზე ალბათ… ანუ, ვერ ვხვდები ეს აპირებდნენ, ფიქრობდნენ სერიოზულ... 

თანამედროვე და მარტივ საქმეზე, სამსახურზე. დაკავშირება მინდა... 

H2 - ალბათ, მთავარი დედოფალი შება, თუ რა არის, ვერ ვიგებ, 

C3 - A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, 

obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. ვერაფერი ვერ გავიგე. 

გარდა ამისა, დანარჩენებივით, ვერც მონაწილე C3-მა ვერ გაიაზრა პირობითი დამოკიდებული 

წინადადებები. 

გაგების შემოწმება რამდენიმე მონაწილემ გამოიყენა. 

A3 - Now, when the income was shrunk to $20, the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were 

thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. ვერ გავიგე, გაზეთია… წერილია 

დილინგტონი, თავიდან უნდა წავიკითხო.    

მონაწილე F3-ის შემთხვევაში, ბევრი კითხვების გაცემისა და სიძნელეების იდენტიფიცირების 

მიუხედავად, არ ხდებოდა მონიტორინგი და გაგების/გააზრების შემოწმება. გაგების შემოწმების 

მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა დაფიქსირდა  მონაწილე G2-ის სესიის მიმდინარეობისას, რაც არ იყო 

საკმარისი, რადგან  მას ჰქონდა ძალიან ბევრი უზუსტობები და ტექსტისგან განსხვავებული 

გააზრებები. მისი მიხედვით:  



 

 

G2 - მეხმარება,  წაკითხული რომ მაქვს (მან ჩათვალა, რომ პირიქით, მანამდე წაკითხული ქართული 

ვერსია ხელს კი არ უშლიდა, არამედ ეხმარებოდა).  

G2 - Now, there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. One 

was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. ახლა იყო ორი.... რაღაცა ორი  

პროდუქცია, რაც შეიძლებოდა ეყიდათ იმისთვის. წინა აბზაციდან, რადგან თმა მოიჭრა, და რადგან 

ვიცი ეს მოთხრობა,  ვიფიქრე, რომ საჩუქრისთვის ფიქრობდა, მაგრამ აქ მემგონი დელას ქმარზეა 

საუბარი. 

კონცენტრაციის და ყურადღების კონტროლი: ძალიან ხშირად კონცენტაცია იკარგებოდა მონაწილე F3-

თან და ამის გამო ხდებოდა იმ ინფორმაციის დამახინჯება, რომელიც ტექსტში მზა სახით იყო 

მოწოდებული.  

F3 - Had King Solomon been the janitor... მონაწილის მიხედვით, ის {ჯიმი} მეფე სოლომონს კარისკაცად 

ჰყავდა, მაშინ როდესაც, ავტორის მიხედვით, მეფე სოლომონი თვითონ რომ ყოფილიყო კარისკაციო...  

F3 - A furnished flat at $8 per week. ტექსტის მიხედვით, ავეჯით მოწყობილი ბინა ჯდებოდა კვირაში რვა 

დოლარი, ხოლო მონაწილის მიხედვით, მოთხრობის მოქმედ პირს აქვს სახლის დალაგებაში რვა 

დოლარი. 

კონცენტრაციის დაკარგვა მონაწილე G2-სთვისაც იყო დამახასიათებელი. შემდეგ მონაკვეთს 

მან შემდეგი ახსნა მოუძებნა: 

G2 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. ანუ, 

ბინაზეა ალბათ საუბარი, რომელიც დელამ დაიქირავა, რომელშიც ადრე ცხოვრობდა ალბათ, 

პროფესორი, რომლის სახელიც, ალბათ, ჰგავდა ჯიმის სახელს. (ტექსტი საერთოდ არ იძლევა მსგავს 

ინფორმაციას). 

მას შემდეგ, რაც დელამ ტირილი დაიწყო, მონაწილემ განაცხადა:  

G2 - დელა ტიროდა და რატომ ტიროდა, არ ვიცი. (აქ აშკარად ყურადღების კონტროლი არ მოხდა, 

რადგან მიუხედავად იმისა, რომ დელას სურვილი, უყიდოს ჯიმს საჩუქარი, ტექსტის ამ ნაწილში არ 

ჩანს, მაინც გასაგებია, რომ იგი ეკონომიური გაჭირვების გამო ტირის, რადგან არ აქვს თანხა, რომელიც 

საშობაოდ სჭირდება). 

  შემდეგ მონაკვეთში Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length, მან განაცხადა:  

G2 - ჩამოყარა თმა და მთელი სიგრძე გადაჭრა. 
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კითხვის პროცესში შინაარსის ყველაზე სრულყოფილი და ზუსტი გააზრება მონაწილე С3-ს 

ჰქონდა. იგი კითხვის ტემპს არ აჩერებდა და არ აძლევდა საშუალებას შეხვედრილ უცხო სიტყვებს 



 

 

გავლენა მოეხდინათ მისი კითხვისა და გააზრების ტემპზე. მის სესიაში დაფიქსირდა რამდენიმე 

უზუსტობა, რომელებმაც საერთო ჯამში, ტექსტის მთლიან გააზრებაზე არ იქონიეს გავლენა:  

С3 - ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. THAT WAS ALL. AND SIXTY CENTS of it was in pennies. 

Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's 

cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. ...სჭირდება ძალიან 

ბევრი რაღაცის საყიდლად. უნდა შეიაროს ბოსტნეულის მაღაზიაში და კიდევ ყველგან (აღნიშნულ 

მონაკვეთში კი იმ დაზოგილ ფულზეა საუბარი, რომელიც მომჭირნეობით თითო-თითო პენებით 

შეაგროვა მთავარმა მოქმედმა პირმა). 

С3 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. და 

როგორც ჩანს, სახლში დაბრუნდა, ალბათ, პატრონის შვილი, ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენ უკვე 

გავიცანით დელას სახელით. (ტექსტის მიხედვით, სახლში ბრუნდება მეორე მოქმედი პირი - ჯეიმს 

დელინგამ უმცროსი, და არა დელა. არ ჩანს ვნებითი გვარის მიხვედრა, მოხდა თითოეული 

წინადადების ნაწილის ქვემდებარისა და შესაბამისად, მოქმედი პირების ერთმანეთში არევა). 

მონაწილემ ასევე ვერ მოახდინა პირობითი დამოკიდებულების მესამე ტიპის წინადადებების 

(არარეალური წარსულში) გააზრება: Had the Queen of Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would 

have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. Had King 

Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every 

time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. 

გარკვეული მონაკვეთების გააზრება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა დანარჩენი მონაწილეებისთვის, 

თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა მაინც შეძლო მნიშვნელოვანი მომენტების დანახვა. მივყვეთ, რა იყო 

გასაგები და რა გაუგებარი მათთვის. 

მონაწილეებმა H2-მა და J4-მა შეძლეს შემდეგი ძირითადი მომენტების გაგება: 

 დელა და ჯიმი ცოლ-ქმარი არიან; 

 დელას აქვს ძალიან ცოტა ფული, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგავდა ყოველთვის; 

 მას უნდა, რომ ჯიმს უყიდოს რაიმე ძვირფასი საჩუქარი; 

 ოჯახს აქვს ორი ძვირფასი კუთვნილება; 

რაც შეეხება სტუდენტ D3-ს, მან აქედან შეძლო ბოლო სამი მომენტის გაგება. პირველი დეტალი მან 

ვერ გაიგო, თუმცა ის, რომ ჯიმი ძალიან საყვარელი იყო დელასთვის, ამას მიხვდა. 

თუმცა, მონაწილე H2-ს ძალიან ერთულა მწერლის წერის სტილი. მოთხრობის დასაწყისში, 

მონაწილემ ვერ შეძლო ქვემდებარის პოვნა, შესაბამისად ვერ მიხვდა ვის მიერ იქნა თანხა დაზოგილი.  

H2 - Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher... ალბათ, 

ამ ბოსტნეულის გამყიდველი და ყასაბი... ამათ შეინახეს ალბათ ერთი და ორი პენი.  



 

 

გარდა ამისა, მონაწილის თქმით, ჯეიმსი წასულიყო იყო შორს ქარში, სამსახურის გამო. ასევე, 

მესამე ტიპის პირობითი დამოკიდებული წინადადებები მისთვისაც სერიოზული თავსატეხი 

აღმოჩნდა. ერთ-ერთი ამ წინადადებიდან გამოჩნდა, რომ მან დაკარგა ქვემდებარე:  

H2 - Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out 

his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. ჯიმი იყო... ჯეიმსი იყო ამისი 

შვეიცარი, ალბათ, და ალბათ, უვლიდა მის treasures განძეულობას, King სოლომონის. 

მონაწილე J4-ის შემთხვევაში იყო გარკვეული უზუსტობები: 

ა) დილინგამის შემოკლება ასო დ. მან აღიქვა, რომ იყო ექიმის შემოკლება, და რომ დილინგამი ექიმის 

გვარი იყო; 

ბ) წაკითხულ ნაწილში არ ჩანს, რომ ნივთები გაყიდეს, მონაწილემ კი გამოიტანა დასკვნა, რომ მათ 

უწევთ შეელიონ საყვარელ ნივთებს ფინანსური სიდუხჭირის გამო და გაყიდიან ნივთებს; 

გ) ისევე, როგორც დანარჩენი მონაწილეები, ისიც ვერ მიხვდა მწერლის მიერ  ნახსენები საბა 

დედოფლის და მეფე სოლომონის, ისევე როგორც მათი კუთვნილებების ტექსტში მოყვანას მხოლოდ 

შედარების  მიზნით.  

 მონაწილე D3-მა არასწორად გაიაზრა გარკვეული მონაკვეთები. მისი მიხედვით, შობის წინა დღეა 

და ესენი იმიტომ არის ჩამოთვლილი, რომ სავარაუდოდ უნდა იყიდონ. გარდა ამისა, არასწორად იქნა 

გააზრებული შემდეგი მონაკვეთები: 

D3 - ... the letters of "Dillingham" looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest 

and unassuming D. ანუ ისინი სერიუზულად ფიქრობდნენო ალბათ, of contracting კონქტრაქტის 

გაფორმებაზეო,  ამ მოდურ დილინგამთან. 

D3 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. 

მაგრამ როდესაც დილინგამ იანგი დაბრუნდა სალში, ანუ მიაღწია თავის სახლს, ანუ ზემოდან  

დაუძახეს ჯიმს და ჩაეხუტა მისტერ ჯეიმს დილინგამ იანგს, ანუ ჩაეხუტნენ..  ვიღაცა. რა ვიცი. უკვე 

წარადგინა, როგორც დელა...რაც არის ძალიან კარგი. (ვნებითი გვარის ცნობა ამ მონაწილესთან 

გარკვეულ ხარვეზს წარმოადგენდა). 

D3 - Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. Something fine and rare and sterling--

something just a little bit near to being worthy of the honour of being owned by Jim. – რაღაც სახალისო და 

იშვიათი და...ნუ, ესეიგი ამ ჯიმს ისაკუთებდა ეს გოგო. (აქაც ვნებითი გვარის პრობლემაა, ასევე 

გამოვლინდა ქვემდებარის დაკარგვა მონაწილის მიერ). 

D3 - Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her 

face had lost its colour within twenty seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length.- 

მონაწილის მიხედვით, დელამ მინა გატეხა. არ მიექცა სათანადო ყურადღება, რას ეხებოდა 

ნაცვალსახელი it. 



 

 

მის შემთხვევაშიც, ისევე როგორც ყველა დანარჩენი მონაწილის შემთხვევაში, ვერ მოხდა 

პირობითი დამოკიდებულების წინადადების მესამე ტიპის გააზრება. 

ძალიან ბევრი ხარვეზი და შეცდომა გამოვლინდა მონაწილე A3-ის მიერ წაკითხულის გააზრების 

პროცესში. როგორც ჩანს, მოთხრობის ის ნაწილი, რომელიც ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს იყო 

გამოყენებული, მისი ინგლისურის ცოდნის დონეს საკმაოდ სცდებოდა. მის მიერ წაკითხვის შემდეგ 

გაგებულია ის, რომ დელას ცოტა ფული აქვს, მაგრამ უნდა საჩუქრის ყიდვა, რისთვისაც თანხა არ 

ჰყოფნის, ხოლო გააზრებაში დაშვებულია შემდეგი შეცდომები, ან გააზრების გარეშეა დატოვებული 

გარკვეული მონაკვეთები: 

ა) მოთხრობის დასაწყისი არ არის სათანადოდ გააზრებული. მონაწილის მიხედვით:  

ანუ ეს გოგო ეტყობა არის... ვერ გავიგე, რა ხდება... აქ ვიღაცა მაღაზიაშია, თუ რაღაცა არის, თუ... 

ბ) იმ მონაკვეთზე, სადაც მწერალი აღწერს ბინას და ამ ბინაში გვახედებს, მონაწილემ განაცხადა: 

მერე აღმოჩნდება, რომ ბინას აქირავებენ, რომელიც მოეწონება, თუ არა... ვერ გავიგე... 

გ) მონაწილის მიხედვით, მოთხრობას რამდენიმე პერსონაჟი ჰყავს: მოსამსახურე, რომელიც ბინას 

აჩვენებს, ჯეიმს დილინგემი, დელა და სავარაუდოდ, ჯიმიც, ოღონდ მისი აზრით, ჯიმი მეტად აღარ 

ჩანს. ასევე მან აღნიშნა, რომ დედოფალი და მეფეც გამოჩნდნენ ტექსტში, თუმცა მათმა გამოჩენამ 

ძალიან დააბნია იგი. (სესიაზე წაკითხულ ნაწილში ავტორს მხოლოდ ორი მოქმედი პერსონაჟი ჰყავს, 

ცოლ-ქმარი: ჯეიმს, იგივე ჯიმი დილინგემი და მისი მეუღლე დელა). 

დ) გარდა იმისა, რომ შემდეგი წინადადების გააზრება არ იყო სწორი, არ გამოჩნდა ვნებითი გვარის 

ცნობა და მონაწილემ ვერ გაიგო, ვის უხდიდნენ ოცდაათ დოლარს.  

The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being 

paid $30 per week. ანუ, ეს იყო, ყოფილი მფლობელი დილინგთონი, ამისი იყო ეტყობა, ანუ 

მემკვიდრეობა... ამ კაცის იყო. 30 დოლარი ღირდა კვირაშიო. მაგრამ ვერ გავიგე, რაზე იყო ლაპარაკი.   

ე) მონაწილეს ასევე ძალიან გაუჭირდა გამოეტანა აზრი მონაკვეთიდან But whenever Mr. James 

Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and greatly hugged by Mrs. James 

Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. მისი მიხედვით,  

ჯეიმსის ზემოთ ვიღაცა ჯიმი ცხოვრობდა... ანუ, ეს გოგო მოვიდა ამ კაცთან, ეტყობა, და მან შესთავაზა 

ოთახი, რომელიც იყო ამ კაცის ზემოდან. ანუ ზემოდან იყო ეს ოთახი, ანუ ჯიმის ოთახის ზემოდან 

იყო და მიქირავება უნდოდა ეტყობა... ვერ ვხვდები... ანუ, დელა ვიღაცას გააცნო და უთხრა... ამ კაცმა 

გააცნო დელას, ვერ გავიგე... მოკლედ, ვერ გავიგე, ვინ ვის გადაეხვია, ვერ გავიგე, ვინ ვის გააცნო... 

ვ) ასევე, მონაწილემ ვერ შეძლო პირობითი დამოკიდებული წინადადებების ცნობა და გააზრება, 

თუმცა ძალიან ეცადა და იწვალა. 

ზ) სესიის ბოლოს მონაწილის მიერ გაკეთებულია წაკითხულის შემდეგი შეჯამება:  

მერე ეს კაცი შეხვდება ამ ჯეიმს დილანს. ეტყობა, ერთმანეთს იცნობენ, მერე ამ გოგოს უნდა, რომ... 

ჯიმისთვის უნდა იყიდოს საჩუქარი, იმიტომ, რომ მეორე დღეს არის შობა. საშობაოდ რაღაც უნდა 

საჩუქრის ყიდვა, მერე აღმოჩნდა რომ ეს ჯეიმს დელინგტონი იცნობს ამ დელას... 



 

 

მონაწილე E2-ის მიერ გააზრებულია ძირითადი არსი, შინაარსი მოთხრობის, რომ დელა არის 

მთავარი მოქმედი პირი, რომელსაც უყვარს ჯიმი, და ის ნერვიულობს, რომ ჯიმის საჩუქრის 

საყიდლად ფული არ აქვს.  მაგრამ არ იყო დანახული, ან არასწორად იყო დანახული შემდეგი 

მომენტები: 

ა) კავშირი ჯიმსა და დელას შორის - მათი ცოლ-ქმრობა; 

ბ) მონაწილემ ახსენა ასევე ჯეიმს დილინგტონი, რომელიც, მისი მიხედვით:  

ჩემი აზრით, ნათესავია მგონია დელასი, ძალიან ჩახლართულია. თუ... არ ვიცი, ვერა ვხვდები.  

გ) მონაწილის მიხედვით, დელას აქვს ქირიდან შემოსავალი; 

დ) ასევე, ვერანაირად ვერ მიხვდა დამოკიდებული წინადადებების მესამე ტიპს. 

გარდა ამისა, არასწორად იქნა გააზრებული შემდეგი მონაკვეთები: 

ა) ... and an electric button from which no mortal finger could coax a ring.  ...თითქოს, ჩემი აზრით, 

მომაკვდავი ხელი, არაფრის... უუნარო ხელი, ამ პატარა ღილაკსაც კი ვერ იმორჩილებდა, თუ რაღაც 

ამდაგვარი. 

ბ) The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being 

paid $30 per week. თითქოს ეს დილინგემი, ადრე... მთლიანი სიტყვების შინაარსი არ მესმის, მაგრამ ეს 

დილინგემი ოცდაათი დოლარი ღირდაო, შემდეგ დაიწია ფასმაო, თუ არა. დილინგემი ხომ 

პიროვნებაა. (არ ჩანს ვნებითი გვარის ცნობა, ასევე, ვერ მიხვდა, ვის უხდიდნენ ამ თანხას. არ ჩანს 

წინადადების ქვემდებარის ცნობა). 

გ) But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. მაგრამ, როდესაც მისტერ 

ჯეიმს დილინგამ უმცროსი მოვიდა სახლში, და მიაღწია ამ მიზანს, ზემოთ ავიდა, დაიძახა ჯიმი, და 

გაუხარდა, თითქოს აღფრთოვანება გამოხატა, და ძალიან მაგრად ჩაეხუტა ამ მისის ჯეიმს დელინგამ 

იანგს. და რომელსაც უკვე გაეცნო, გავეცანით... მისტერ ჯეიმს დილინგამ უმცროსი ავიდა სახლში, 

მოკლედ მივიდა და დაიძახა ჯიმი და ჯიმს ჩაეხუტა, ჩემი აზრით. ეს რაღაცა წინდებული by რაღაც 

დაბნეულობას მიქმის. ვერ მივხვდი ამ სიტუაციას. თითქოს ეს ჯიმი გააცნო... ვერ ვხვდები... 

დ) Now, there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. ისინი 

ახლა იყვნენ... ისინი უკვე ორნი იყვნენ... ჯეიმს დილინგამ უმცროსის. 

ძალიან ბევრი გაუგებრობა წარმოშვა ნაწარმოებმა მონაწილე F3-ში, მაგრამ მის შემთხვევაში 

არამარტო გაუგებრობებია, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ტექსტი ძირითადი შინაარსის დონეზეც არ 

არის გააზრებული. მოვიყვან მის მიერ გაკეთებულ შეჯამებას, რომელიც კეთდებოდა ყოველი სესიის 

ბოლოს, რათა მკვლევარისთვის ნათელი გამხდარიყო მონაწილეების მიერ წაკითხულის საერთო 

აღქმის დონე: 

ვაიმე, რაზე და ვისზეა ეხლა. იყვნენ ესენი ღარიბები, ჩემი აზრით, და მარტო რაღაც 87 ცენტი 

ჰქონდათ და საშობაოდ რა უნდა ეყიდათ, არ იცოდნენ.  და ეს კაცი წავიდა სადღაც, წერილი 



 

 

მოუვიდა და ერთ კვირაში გამოიმუშავა ოცდაათი დოლარიო, მე როგორც გავიგე, და იქიდან რომ 

ჩამოვიდა, ძალიან გაუხარდა ამ თავის ცოლს დელას, სიხარულისაგან ცრემლები წამოუვიდა. 

დელა ფიქრობდა, რომ 1 დოლარი და 87 ცენტი ჰქონდა. საჩუქარი ეყიდა, გეგმავდა სიურპრიზს, 

რომ რა გაეკეთებინა. და მე როგორც მივხდი, ამ ჯიმმა, თავისმა ქმარმა უყიდა სარკე, რომელიც 

დგებოდა ამ ფანჯრებს.. არა.. თუ..., ანუ ამ ფანჯარაზე ეკიდა. ხო რაა... სარკე უყიდა... კიდევ იქ 

გავიჭედე მე საათი და ის საიდან მოვიდა, ვინ აჩუქა. ხო, ეს საათი კი ბატონო, აჩუქა მამამისმა, ეს 

საათი კი მამამისისგან და პაპამისისგან ჰქონდა, ხოლო ეს თმა, რომელიც ჰქონდა დელას, ჰქონდა 

პრინცი შებასგან, ხოდა ძალიან ლამაზი და ძვირფასი თმა ჰქონდა.  მაგრამ საიდან მოვიდა ეს თმა, 

კარგად ვერ გავიგე და ან ეს საათი. ვერ გავიგე... ამათ ერთმანეთს აჩუქეს, თუ გაცვალეს საჩუქრები, 

ჯიმმა და დელამ, ცოლმა და ქმარმა, საიდან მოვიდა, ვერ გავიგე... 

ტექსტის ამგვარი გააზრება მოწმობს, რომ მონაწილე არ აქცევდა ყურადღებას ძალიან 

მნიშვნელოვან დეტალებს: ვინ ასრულებდა მოქმედებას, ვის მიმართ ასრულებდა ამ მოქმედებას, და 

რა მოქმედება სრულდებოდა. ასევე, მის გააზრებაში ჩანს გვარების ვერცნობა.  

უფრო დეტალურად რომ გადავსინჯოთ, შემდეგი ხარვეზები გამოვლინდა მის გააზრებაში: 

ა) უმეტესობის მსგავსად, მასაც არასწორად აქვს გაგებული მოთხრობის პირველი აბზაცი. მისი 

მიხედვით,  

აქ რომ არის 1 დოლარი და 87 ცენტი... ამის გარდა ფული არ ჰქონდა ამ ოჯახს, და... მაგრამ 

იძულებულები იყვნენ, მაინც წასულიყვნენ მაღაზიაში და ეყიდათ პროდუქტი, თუ რა არის, ამ თავისი 

87 ცენტით, რადგან მეორე დღეს იყო შობა. 

ბ) ვერ მიხვდა მესამე ტიპის პირობითი დამოკიდებული წინადადება და შესაბამისად, ვერ გაიაზრა. 

გ) ავტორის მიხედვით, ბინა 8 დოლარი ჯდება კვირაში, მონაწილის თქმით კი: 

 ალბათ, რა ვიცი, სახლების დამლაგებელი არის ეს ქალი, და კვირაში აქვს სახლების დალაგებაში რვა 

დოლარი... 

 გარდა ამისა, არასწორედ აქვს გააზრებული შემდეგი მონაკვეთები: 

ა) The "Dillingham" had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being 

paid $30 per week. ანუ, ქარი, რა იყო, რამე სტიქია მოხდა, თუ რა იყო,  არ ვიცი, რა ხდება ნორმალურად. 

ანუ, ეს ვიღაცა, ალბათ, კვირაში ოცდაათ დოლარს იღებდა, როდესაც მოხდა ბრიზი, ქარებიო, მაშინ 

აყვავდაო, მაშინ დაიწყო აყვავების პროცესი ბრიზის პერიოდში. 

ბ) But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. აა, 

თავის ბინაში რომ მივიდა, მას ერქვა ჯიმიო... რა ვიცი.... ხოდა... დილინგემი...ანუ, მას რა ვიცი, ანუ, 

მან დაიძახა ჯიმ, იქ რაღაც.. იმ სახლში, სადაც ჩავიდა გაიცნო დელა, ალბათ, ადრეა საუბარი, ჩემი 

აზრით რომ გაიცნეს ერთმანეთი, ალბათ, ამ ცოლ-ქმარმა. ალბათ, ყველაფერი კარგად მიდიოდა. 



 

 

მონაწილე G2-ის მიერ ტექსტის გააზრება არ მიმდინარეობდა ინგლისური ვერსიის შესაბამისად, 

რადგან მას ეს მოთხრობა ქართულად ჰქონდა კვლევამდე წაკითხული. თითოეული წინადადებიდან 

და მითუმეტეს, აბზაციდან იგრძნობოდა, რომ მონაწილე წინ უსწრებდა კითხვის პროცესს და 

საუბრობდა მოთხრობის იმ დეტალებზე, რომელიც ჯერ არ ჰქონდა წაკითხული სესიის დროს, მაგრამ 

ადრე წაკითხულიდან ახსოვდა. მაგალითად, პირველივე აბზაცის „გააზრებისას“, როდესაც საუბარია 

დელას მომჭირნეობაზე და მის ხელთ არსებულ ფულზე და სადაც ავტორი არაფერს გვეუბნება 

რისთვის სჭირდება საშობაოდ უფრო მეტი თანხა, მონაწილემ განაცხადა:  

G2 - მოკლედ, ამ აბზაციდან, რაღაც საჩუქრისთვის სჭირდება ფული და ეს არ არის საკმარისი.  

ასევე, იმ მომენტში, სადაც ჯერ არაფერია ნახსენები დელას გადაწყვეტილებაზე, შეიჭრას თმა, 

მონაწილემ განაცხადა:  

G2 - ესეთი რაღაცა ალტერნატივა გამოუჩნდა, რომ შეიძლება ეშოვა  ფული. ალბათ, რაღაც pier-glass, 

pier არ ვიცი, glass მინაა, და ალბათ ისეთი ნივთი, რაც სახლში ჰქონდა და შეიძლება გაეყიდა და ამით 

ეშოვა ფული. 

იმ მონაკვეთში, სადაც ავტორი წერს: Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length, 

მონაწილემ თქვა:  

G2 - ჩამოყარა თმა და მთელი სიგრძე გადაჭრა.  

როგორც ამ მოყვანილი მაგალითებიდან ჩანს, ქართული ვარიანტის ცოდნა მისი გააზრებისთვის 

ხელისშემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდა. იგი აღარ ნაწილდებოდა თითოეულ წინადადებაზე და 

აბზაცზე, და ახდენდა ადრე წაკითხულის შინაარს აღდგენას და მისი მიხედვით საუბრობდა. 

ქართული ვარიანტის ცოდნა ვერ დაეხმარა კარგად გაეგო არარეალური წარსულის პირობითი 

დამოკიდებული წინადადებები, ასევე ვერ გაიგო ვნებითი გვარი შემდეგ მონაკვეთში: 

G2 - But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above he was called "Jim" and 

greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which is all very good. ანუ 

ბინაზეა ალბათ, საუბარი, რომელიც დელამ დაიქირავა, რომელშიც ადრე ცხოვრობდა, ალბათ, 

პროფესორი, რომლის სახელიც, ალბათ, ჰგავდა ჯიმის სახელს. (აქ ჩანს ვნებითი გვარის ვერცნობა, 

ისევე, როგორც პერსონაჟებზე არდაკვირვება, ქვემდებარისა და  დამატების არევა და გააზრების 

მნიშვნელოვანი ხარვეზი). 

ზოგადად, სესიიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა მონაწილეში, გარდა მონაწილე C3-ის, 

ტექსტის დაწყებიდან რამდენიმე აბზაცის განმავლობაში არ ჩანდა მთლიანობაში გააზრება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სტუდენტი ლექსიკონს მაქსიმალურად იშველიებდა, ბევრი უცხო 

სიტყვიდან გამომდინარე,  ძირითადად ხდებოდა არა მთლიანი აზრის, არამედ ფრაგმენტების 

გააზრება. ვერ მოხდა რამდენიმე აბზაცში მთლიანი წინადადებების აღქმა. სიტუაცია შეიცვალა იმ 

აბზაციდან, სადაც უკვე ავტორი წერს დელას ჩანაფიქრზე ჯიმისთვის იყიდოს საჩუქარი.  



 

 

დანართი #21.3. დღიურები „მოგვების ძღვენი“ - გამოყენებული სტრატეგიები 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა         

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

√ √ √ √ √  √  

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია  √      √ 

სიძნელეების იდენტიფიცირება √  √  √ √ √ √ 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

√  √    √ √ 

ვარაუდების შემოწმება √      √ √ 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √   √ √  √  

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება   √ √     

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა   √      

ინფორმაციის შეჯამება √ √ √ √ √ √ √ √ 

დასკვნების გაკეთება √ √      √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება   √   √ √  

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √     √ √  

გაგების შემოწმება         

თვითკორექცია       √  

გონებრივი თარგმანი         

განსჯის გადავადება      √   

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან   √ √     

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე 

ყურადღების გამახვილება 

        

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 8 4 8 5 4 5 9 6 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება და მათი შემოწმება: 

მონაწილე A3 იყენებდა ვარაუდებს, ასევე, ამ ვარაუდების შემოწმებას:  

A3 - თმები როდესაც შეიჭრა, რატომღაც მეგონა, რომ ძალიან მოკლედ ჰქონდა, მაგრამ როდესაც 

წავიკითხე, რომ თმები დაიხვია, მივხვდი, რომ ძალიან მოკლედ არ ჰქონდა.  

მონაწილე D3 ასევე უშვებდა ვარაუდებს:  

D3 - ჩემი აზრით, დელას ქმედებას დააფასებს ჯიმი, არ გაუბრაზდება. მან ხომ თმა მსხვერპლად 

შეწირა საჩუქარს. 



 

 

სტუდენტი H2 ვარაუდების გაკეთების პარალელურად ახდენდა მათ შემოწმებას კითხვის 

მიმდინარეობისას:  

H2 - ავტორი დელას ემოციებს იმდენად მძაფრად გადმოსცემს, რომ პირადად მე მოველოდი, რომ ის 

რაღაც უჩვეულოს გააკეთებდა. ასეც მოხდა. მან დათმო თავისი ძვირფასი თმა საყვარელი ადამიანის 

გასახარებლად. 

მოთხრობის კითხვის მომენტში მონაწილე J4 მიმართავდა ვარაუდების დაშვებასა და მათ 

შემდგომ შემოწმებას:  

J4 - დელა შეჩერდა ერთ ადგილას, სადაც ეწერა, რომ თმას შეისყიდიან. ვფიქრობ, რომ დელამ თავისი 

ულამაზესი თმა უნდა გაყიდოს, რათა ქმარს უყიდოს საჩუქარი. მართლაც, დელა გაყიდის თმას სულ 

რაღაც ოც დოლარად და გაიქცევა მაღაზიებში ქმრისთვის საჩუქრის შესარჩევად.  

მოგვიანებიბით, ამ სტრატეგიების გამოყენებას კიდევ შევხვდით მის ჩანაწერში:  

J4 - შემდგომი აბზაცის კითხვა მაფიქრებინებს, რომ ჯიმიც უყიდის საჩუქარს ცოლს, თუმცა მანაც 

იგივე გზით უნდა გაყიდოს ის, რაც ძვირფასია მისთვის, ანუ ოქროს საათი. მართლაც, ასე ხდება: ჯიმს 

დელასთვის ულამაზესი სავარცხლები აქვს ნაყიდი. 

ინფორმაციის შეჯამება: ყველაზე ხშირად გამოყენებული სტრატეგია მონაწილე C3-ის მიერ არის 

ინფორმაციის შეჯამება. მისი ჩანაწერები წარმოადგენს მოთხრობის ძირითადი მომენტების ასეთ 

შეჯამებას, რომელიც მონაწილეს პუნქტების სახით აქვს წარმოდგენილი. ერთ-ერთი ასეთი შეჯამების 

მაგალითია მისი ასეთი ჩანაწერი: 

C3 - დელამ ჯიმის დარწმუნება სცადა მისი საქციელის სისწორეში და ანუგეშა, რომ თმა სწრაფად 

გაეზრდებოდა. 

ასევე მონაწილე A3-თან ვკითხულობთ: 

A3 - დელა ცდილობს, დააწყნაროს ჯიმი. ეუბნება, თუ რა იყო თმის შეჭრის მიზეზი. 

მონაწილე G2-მა მოკლედ შეაჯამა რამდენიმე აბზაცის შინაარსი, სადაც საუბარია საათის 

სამაჯურის აღწერასა და მის სიძვირფასეზე: 

G2 - მოკლედ, დელამ ჩათვალა, რომ ეს იყო სწორედ ის საჩუქარი, რაც ქმრისთვის და მისი საათისთვის 

სჭირდებოდა. 

შეჯამება ასევე გამოყენებული აქვს მონაწილეებს J4-ს, F3-ს, D3-ს, H2-ს და E2-ს: 

J4 - მოივლის ბევრ მაღაზიას, ბოლოს ნახავს თავისი ქმრისთვის მართლაც ღირს ნივთს და ყიდულობს. 

F3 - აქ აღწერილია შობის წინა დღეები, როდესაც ორივე მათგანი ცდილობს ერთმანეთს საჩუქარი 

უყიდოს. 

D3 - …მათ გაყიდეს თავიანთთვის ძვირფასი ნივთები საყვარელი ადამიანისთვის რომ 

ესიამოვნებინათ, ანუ ერთმანეთისთვის და ახლა დელას არ ჰქონდა თმა, რომ დაევარცხნა, და ჯიმს 

საათი, რომ საათის ჯიბეში ჩაედო. 



 

 

H2 - დელას პერსონაჟი დიალოგისას ემოციურია. ტირის და აშინებს ჯიმის რეაქცია, ჯიმი კი ამ 

ყველაფერს თითქოს, ვერც აღიქვამს კარგად. ერთსადაიმავე კითხვას უმეორებს, დელა კი კვლავ 

ცდილობს ყურადღება საჩუქარზე გადაატანინოს.  

E2 - საბოლოოდ, ორივე მიხვდა, რომ მთავარი საჩუქრები კი არა, ის იყო მთავარი, რომ ერთმანეთი 

ჰყავდათ. 

დასკვნების გაკეთება: მონაწილე C3-ის მიერ დასკვნის გაკეთება ჩანს მისი დღიურიდან, სადაც 

ვკითხულობთ: 

C3 - დელა ამაყია თავისი საქციელით, იმიტომ რომ ჯიმის საათის ტყავის სამაჯურის გამოცვლა უკვე 

შესაძლებელია (გამომდინარე იქიდან, რომ დელას მიერ ჯიმისთვის ნაყიდი საჩუქარი ძვირფასია, 

მონაწილის მიერ ასეთი ტიპის დასკვნაა გამოტანილი). 

ამ სტრატეგიას მიმართა ასევე მონაწილე A3-მა, როდესაც დეტალები გაითვალისწინა, და 

დაასკვნა, რომ ჯიმი ღარიბი იყო: 

A3 - როდესაც ჯიმი შემოვიდა, ის გამხდარი იყო და ალბათ, ღარიბი. აქ ნახსენებია, რომ მას 

სჭირდებოდა ახალი პალტო და ახალი ხელთათმანები. 

მონაწილე J4-ის ჩანაწერში ვკითხულობთ: 

J4 - დელას ამ საქციელიდან გამომდინარე, ჩემთვის გასაგებია ის ფაქტი, რომ მას ქმარი უყვარდა 

ძალიან და იყო ქმრის მოსიყვარულე ცოლი. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: მონაწილე A3 მაქსიმალურად ცდილობდა 

ტექსტის სწორ ინტეპრეტაციას და უნდა იქვას, რომ მან ეს მოახერხა. ამისთვის, ის იყენებდა 

მიხვედრის სტრატეგიას, ხოლო იქ, სადაც ვერ ახერხებდა მიხვედრას, იყენებდა ლექსიკონს. 

მონაწილეს მოყვანილი აქვს ის წინადადებები და ფრაზები, რომელშიც ის შეეცდა მნიშვნელობების 

მიხვედრას კონტექსტიდან გამომდინარე:  

A3 - ransacking – არ ვიცოდი, ვივარაუდე, რომ ნიშნავს ძებნას ან დათვალიერებას... intoxication gone away 

- აქ ეს ნიშნავს ალბათ, აღელვება გაუქრა... wiggled off -არ ვიცოდი რას ნიშნავდა, მაგრამ კონტექსტიდან 

გამომდინარე ვივარაუდე, რომ ნიშნავს გამოსვლას... Isn’t it a dandy? – ალბათ, აქ ნიშნავს, რომ ძალიან 

მაგარია ან კარგია, იმიტომ, რომ შემდეგ დელა იძახის, რომ მან ამ ძეწკვის ძებნაში მთელი ქალაქი 

შემოიარა. 

მონაწილე E2-ის მიხედვით, ის იყენებდა ლექსიკონს მიხვედრის მცდელობის 

წარუმატებლობის შემთხვევაში, თუმცა თავდაპირველად, ის ცდილობდა მიხვედრასა და 

წინადადების შინაარსის აღქმას. მოვიყვან ციტატებს მისი ჩანაწერებიდან: 

E2 - She was ransacking the stores for Jim’s present- ამ წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა ransacking, მაგრამ 

კონტექსტიდან მივხვდი, რომ ის შემოვლას უნდა ნიშნავდეს. როდესაც დელა საათის ძეწკვს აღწერს, 

ის ასეთ ტერმინს იყენებს – not by meretricious ornamentation. მართალია, მისი მნიშვნელობა ზუსტად არ 

ვიცი, მაგრამ, ალბათ, ზედმეტ მორთულობას გულისხმობს.  



 

 

მონაწილე F3 ასევე მიმართავდა მიხვედრის სტრატეგიას. მას ჩამოთვლილი აქვს ის უცხო 

სიტყვები, რომელთა მნიშვნელობების მიხვედრა კონტექსტიდან გამომდინარე შეძლო:  

F3 - cluttered out, fixed upon. 

მონაწილე H2 შეეცადა სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრას: 

H2 - ალბათ, უფრო მაგიის მნიშვნელობით იქნება გამოყენებული. 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად: მონაწილეები 

A3, C3, D3, E2, F3, H2 იყენებდნენ ლექსიკონს. მონაწილე C3-ის მიერ ლექსიკონი აქაც ნაკლებად იყო 

გამოყენებული. მხოლოდ სამი სიტყვა აქვს მოძებნილი მას: mammoth, burden, manger, დანარჩენი კი 

გააზრებულია საკუთარი ძალებით ლექსიკონის დახმარების გარეშე.  სტუდენტმა D3-მა, მოთხრობის 

კითხვის დროს, როგორც ჩანაწერებში ვკითხულობთ, მოძებნა სიტყვები fob და Magi. დანარჩენი უცხო 

სიტყვებისთვის ის ცდილობდა ლექსიკონის გარეშე გაერთმია თავი. 

იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე E2 ვერ ახერხებდა სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრას, იგი 

ლექსიკონს იშველიებდა. მისი მიხედვით: 

E2 - Which is always a tremendous task, dear friends—a mammoth task. წინადადებაში ავტორი ჩვენ 

მოგვმართავს და პირდაპირ აფიქსირებს თავის აზრს. მასში არ ვიცოდი ორი სიტყვა - tremendous, 

mammoth. მივხვდი, რომ ისინი ზედსართავი სახელები იყო, მაგრამ აზრის გაგება მაინც გამიჭირდა, 

ამიტომ ისინი ლექსიკონში მოვნახე. ისინი სინონიმები აღმოჩნდა და ორივე ნიშნავს უზარმაზარს, 

ვეებერთელას. 

მონაწილე F3 ასევე მიმართავდა ლექსიკონში უცხო სიტყვის მოძიებას. მას გვერდების 

მიხედვით აქვს ჩამოთვლილი ის უცხო სიტყვები, რომელთა მნიშვნელობები ნახა. ამ სიტყვების 

სიმრავლე დადასტურებაა იმის, რომ მონაწილე საკმაოდ ხშირად, და მეტიც, ძალიან ხშირად 

მიმართავდა ლექსიკონს. 

უცხო სიტყვების სიუხვეზე მიუთითა მონაწილე H2-მა, თუმცა წაკითხულის გააზრების 

უზრუნველსაყოფად ეს მონაწილე დაუზარებლად იშველიებდა ლექსიკონს. მასაც ჩამოთვლილი აქვს 

ის უცხო სიტყვები, რომელთა მოძებნაც მოუწია ლექსიკონში. 

F3 - parsimony, flop down, shabby, couch, predominating, furnished, mendicancy, squad, coax, pier-glass, agile, 

rapid, sequence, possessions, depreciate, piled up, basement, beard, cascade, garment, faltered, chaste, on the sly, 

prudence, tremendous, burdened, ecstatic,  

H2 - faltered, cluttered, chilly, chaste, meretricious, prudence, burdened, laboriously, ardent, truant, ravages, quail, 

peculiar, fixedly. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია:  მონაწილე C3-ის ჩანაწერიდან ჩანს,რომ ერთ-ერთი მონაკვეთის 

წაკითხვისას გამოყენებულია ვიზუალიზაცია:  

C3 - აღწერის მიხედვით, წარმოვიდგინე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც უკვე ცხადად ეტყობა 

ცხოვრების სიმწარე და რომელსაც ოჯახისაგან მძიმე ტვირთი ჰქონდა დაკისრებული და ეს 

ყველაფერი ტანსაცმელზეც კი ეტყობა. 



 

 

აღნიშნული სტრატეგია მონაწილე J4-საც ასევე აქვს გამოყენებული: 

J4 - თვალწინ მესახება საწყალი ახალგაზრდას სახე, თუ როგორ დადარდიანებულია. 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება: მონაწილე D3 მიმართავდა უცნობი სიტყვების 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას. იგი კითხულობდა გარკვეულ მონაკვეთებს. ხანდახან 

კითხულობდა მთელ გვერდს და შინაარსი გამოჰქონდა:  

D3 - წავიკითხე მთლიანად მეოთხე გვერდი. შინაარსი გავიგე. ყველა სიტყვა ვერ გავიგე, არც მინახავს 

ლექსიკონში... ვკითხულობ იქამდე, სანამ ახალი აზრი არ იწყება. 

მონაწილე G2-ს გამოყენებული აქვს უცხო სიტყვების უგულებელყოფა და კითხვის 

გაგრძელება:  

G2 - ყველა სიტყვის მნიშვნელობა არ ვიცი, მაგრამ უმეტესობის ცოდნა მეხმარება აზრის გაგებაში.  

მონაწილე H2-ის ჩანაწერი, რომ ტექსტში უამრავი უცხო სიტყვაა, მაგრამ ნაცნობი სიტყვების 

საშუალებით ის მაინც ახერხებს შინაარსის გამოტანას, დადასტურებაა იმის, რომ იგი მიმართავდა 

უცნობი სიტყვების უგულებელყოფას და კითხვის გაგრძელებას. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება გამოყენებული აქვს მონაწილე H2-ს. მიუხედავად სიტყვების 

სიუხვისა, ყველა მათგანს იგი ლექსიკონში არ ეძებდა, ცდილობდა მოთხრობის გარკვეული ნაწილების 

გააზრებას და ზოგადი შინაარსის გამოტანას. მისი მიხედვით,  

H2 - მოთხრობის ბოლო ნაწილში ჩემთვის უამრავი უცხო სიტყვაა, თუმცა მცირე ნაცნობი სიტყვები 

შინაარსის გამოტანის საშუალებას მაძლევს. 

ასევე, მონაწილეები A3 და G2 შეეცადნენ მიმხვდარიყვნენ შემდეგი მონაკვეთების შინაარსს: 

A3 - ...she had turned all of them inside out - აქ ვთარგმნე, რომ აბრუნებდა ყველა მხრიდან. 

G2 - With that chain on his watch Jim might be properly anxious about the time in any company. - დელა 

ფიქრობდა, რომ შესაძლოა ამ ძეწკვს წარმატება მოეტანა ჯიმისთვის რომელიმე კომპანიაში დასაქმების 

მხრივ (ეს ჩემი ვარაუდია, სიტყვები properly და anxious ხელს მიშლიან). 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება: აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებაზე მონაწილე D3-ის ჩანაწერები 

მიუთითებენ. ის არ თვლიდა საჭიროდ ზოგიერთი სიტყვის ლექსიკონში მოძებნას მათი შეფარდებითი 

ნაკლები მნიშვნელობიდან გამომდინარე:  

D3 - ყველა სიტყვა ვერ გავიგე, არც მინახავს ლექსიკონში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში ყველა 

სიტყვის გადათარგმნა არ იყო საჭირო. 

სიტყვის მნიშვნელობის მისეულ შეფასებას კიდევ ვხვდებით მის ჩანაწერებში: 

D3 - აქ უკვე ვნახე საჩუქრის აღმწერი სიტყვები, რადგან მნიშვნელოვანია, თუ რა უყიდა დელამ. ვნახე 

სიტყვა fob - საათის ჯიბე. 

მონაწილე E2-ის ჩანაწერში ვკითხულობთ:  

E2 - ...სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობა არ მჭირდება აზრის გასაგებად. 



 

 

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა: მონაწილე D3-მა მიმართა გაუგებარი ნაწილის 

განმეორებით წაკითხვას:  

D3 - ბოლო აბზაცი ერთი წაკითხვით ვერ გავიგე და მივუბრუნდი თავიდან. 

განსჯის გადავადება: მონაწილე G2 იყენებდა განსჯის გადავადების სტრატეგიას, როდესაც ხვდებოდა 

მისთვის გაუგებარი, ბუნდოვანი მონაკვეთები და ცდილობდა წინა ნაწილის ბუნდოვანება შემდგომი 

ნაწილით განემარტა. მისი ჩანაწერის დასაწყისში ვკითხულობთ:  

G2 - ამ აბზაცის სათქმელის გაგება მიჭირს, რადგან ხელს მიშლიან უცხო სიტყვები, თუმცა დიალოგის 

დასაწყისი მახვედებს მის შესაძლო მნიშვნელობას, რომ საუბარია დელას მცდელობაზე გაყიდოს თმა. 

სირთულის იდენტიფიცირებას რამდენიმე მონაწილესთან შევხვდით. მიუხედავად იმისა, რომ 

ტექსტის შინაარსში მნიშვნელოვანი ხარვეზები არ ჩანს, მონაწილეებმა A3-მა და H2-მა მიუთითეს 

ზოგიერთი კონკრეტული წინადადების, ან მთლიანად აბზაცის ბუნდოვანებასა და სირთულეზე. 

იგივე შეიძლება ვთქვათ სტუდენტ F3-ზე, რომელსაც ერთ-ერთ აბზაცზე მითითებული აქვს:  

F3 - ეს რა უბედურებაა! 

მონაწილე H2-ის მიხედვით, 

H2 - მოთხრობის შემდეგი გვერდი შედარებით რთული გასაგებია ჩემთვის. ვერ ვხვდები „magi“-ს 

მნიშვნელობას. 

სტუდენტმა D3-მა მიუთითა სათაურის გააზრების სირთულეზე. მონაწილე J4-მა ასევე 

მიუთითა კონკრეტული წინადადების სირთულეზე: 

J4 - What could I do with a dollar and eighty-seven cents?  

თუმცა ეს იმდენად ცხადად ჩანს ტექსტში, რომ ცოტა გაუგებარია ამ კითხვის სირთულე. 

მონაწილე G2-ის მიხედვით, 

G2 - უცხო სიტყვების გამო, მთლიანი აბზაცის სწორი გაგება მიჭირს. 

თვითკორექციის გამოყენებას შევხვდით მონაწილე H2-ის ჩანაწერებში. თავდაპირველად, მონაწილემ 

იფიქრა, რომ სიტყვა magi გამოყენებული იყო მაგიის მნიშვნელობით, თუმცა შემდეგ ნაწილში უკვე 

ვხედავთ, რომ ის მაგიას კი აღარ ახსენებს, არამედ მოგვებს. 

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: მონაწილე E2-მა ტექსტის დასასრულს მიუთითა 

იმაზე, თუ რისი სწავლა შეიძლებოდა ტექსტიდან: 

E2 - ნაწარმოებიდან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. მაგალითად, იმას, თუ რა შეუძლია ნამდვილ სიყვარულს. 

ასევე, ვიგებთ, რომ მთავარია სურვილი და არა ფული, და კიდევ იმას, რომ გაცემას უფრო დიდი 

ბედნიერება მოაქვს, ვიდრე მიღებას. 

სტუდენტი D3-ის მიხედვით: 

D3 - ალბათ, ავტორს იმის თქმა უნდა, რომ სიყვარულის დასამტკიცებლად საჩუქარი არ არის საჭირო, 

და ისინი არიან გრძნეულნი, ნაცდუნები საჩუქრის ყიდვის სურვილით (გააზრება გაკეთებულია 

მწერლის ჩანაფიქრისგან განსხვავებულად). 

 



 

 

დანართი #21.4. დღიურები „მოგვების ძღვენი“ - ტექსტის გააზრება 

 

მოთხრობა წარმატებით არის გააზრებული მონაწილეების C3-ის, E2-ის,  H2-ის, J4-ისა და A3-ის 

მიერ. სტუდენტ C3-ს მოგვების ძღვენის მოკლე შინაარი დეტალურად აქვს დაწერილი თავის დღიურში 

და ყველა მოქმედება, რომელიც დელას და ჯიმის მიერ არის განხორციელებული, მის ჩანაწერში 

მოხვედრილია დაწყებული დელას მიერ თმების გაყიდვით, დამთავრებული საჩუქრების 

ერთმანეთისთვის ჩუქებით და მათი რეაქციით. შემდეგ, ასევე ზედმიწევნით სრულყოფილად არის 

გაგებული ავტორის პოზიცია, რომელიც ახალგაზრდა ადამიანებს უწონებს საქციელს. ყველა 

მნიშვნელოვანი დეტალი გააზრებულია მონაწილე E2-ის მიერ, დაძლეულია მოთხრობის სირთულე, 

აღქმულია შინაარსიც და ავტორის პოზიციაც. 

მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეების H2-ისა და A3-ის მიერ მითითებულია ზოგიერთი 

წინადადების ბუნდოვანება და მათთვის ცოტა რთულად გასაგები მომენტები, უნდა იქვას, რომ მათ 

შინაარსიც და მწერლის სათქმელიც ძალიან კარგად აქვთ დანახული. ხოლო, მონაწილე J4-ისთვს 

შინაარსის დონეზე ყველაფერი გასაგებია, მნიშვნელოვანი მომენტები გააზრებული და აღქმულია. 

დღიურში არ ჩანს მხოლოდ ავტორის პოზიციის მისეული გააზრება.  

მონაწილე D3-ის მიერ შინაარსი საკმაოდ კარგად არის გააზრებული. შინაარსობრივი ხარვეზი 

ფიქსირდება მხოლოდ ერთ მომენტში: როდესაც დელა ჯიმს აუხსნის თმის შეჭრის მიზეზს, 

მოთხრობის მიხედვით, ჯიმი ეუბნება, რომ თმის ვარცხნილობაზე არ არის დამოკიდებული მისი 

გრძნობა, ვერანაირი თმის ვარცნილობა ვერ შეამცირებს მის სიყვარულს დელას მიმართ, ხოლო 

მონაწილის მიხედვით  

D3 - ... ჯიმი გაბრაზდა. ალბათ, ის ფიქრობდა, რომ თმა არ უნდა შეეჭრა არანაირი მიზეზით. ერთის 

მხრივ, ვამართლებ ჯიმს, მაგრამ მეორეს მხრივ, არა, იმიტომ, რომ თმა უკვე შეჭრილი ჰქონდა დელას, 

ანუ, მისი გაბრაზებით არ ეშველებოდა და უნდა დაეფასებინა დელას ეს საქციელი. 

თუმცა, გარდა შინაარსობრივი ხარვეზისა, არასწორად არის გაგებული მოთხრობის ბოლო 

ნაწილი - ავტორის სათქმელი და ასევე არასწორად არის აღქმული სათაურიც.  D3-ის მიხედვით,  

D3 - სათაური გადავთარგმნე ასე: გრძნეულთა საჩუქარი. ანუ, ეს გრძნეული ანუ ეშმაკისეული. კარგად 

ვერ გავიგე სათაური. 

მოთხრობის ბოლოს ნაწილის გააზრება კი მის ჩანაწერში შემდეგნაირად არის აღწერილი:  

D3 - ანუ, ორივენი აცდუნა ეშმაკმა და ერთმანეთს უყიდეს საჩუქრები, რომელსაც ვერ გამოიყენებდნენ 

ჯერ. ალბათ, ავტორს იმის თქმა უნდა, რომ სიყვარულის დასამტკიცებლად საჩუქარი არ არის საჭირო, 

და ისინი არიან გრძნეულნი, ნაცდუნები საჩუქრის ყიდვის სურვილით. (მოთხრობის მიხედვით, 

ავტორი ამართლებს პერსონაჟების საქციელს, და ამბობს რომ ისინი ბრძენნი არიან). 

შინაარსის გააზრების მკაფიო ხარვეზები იგრძნობა მონაწილე F3-ის ჩანაწერებში. ამ 

მონაწილის მიხედვით, დელა ჯიმისთვის ყიდულობს საათს, საკმაოდ დახვეწილს:  



 

 

F3 - ასე რომ, დელამ ძველი საათის სანაცვლო საჩუქარი გაუკეთა. (მოთხრობის მიხედვით, ჯიმს საათი 

უკვე აქვს და დელა მისთვის ყიდულობს ჯაჭვს, რათა ძველი ტყავის სამაჯურის ნაცვლად ატაროს).  

მეორე ხარვეზი, რომელიც თვალშისაცემია, დაკავშირებულია ჯიმის რეაქციასთან დელას 

მოკლე თმის დანახვის შემდეგ.  ჯიმმა, მონაწილის მიხედვით, 

F3 - ...უთხრა, რომ ამისთვის არ ღირდა გრძელი თმების შეჭრა. 

შინაარსი რომ მთლიანობაში გაგებული აქვს მონაწილე G2-ს, არ იყო გასაოცარი ქართული 

ვერსიის მანამდე წაკითხვის გამო, თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ფაქტორი მხოლოდ ცალკეულ 

შემთხვევებში ეხმარებოდა მას მოთხრობის ინგლისურის ვერსიის საერთო შინაარსის აღქმაში. 

მონაწილის მიხედვით,  

G2 - საბოლოოდ, ის აღმოაჩენს ისეთ საჩუქარს, რაც სწორედ ჯიმისთვისაა შექმნილი. ეს არის 

პლატინის ძეწკვი (ეს მახსოვს ქართულად წაკითხულიდან და მივხვდი, თორემ სიტყვა fob არ ვიცოდი, 

არც chain). (თუმცა, ეს ფაქტორი, როგორც ხმამაღლა ფიქრის სესიებზე გამოჩნდა, უმეტეს შემთხვევაში 

ხელისშემშლელი იყო მისთვის, რადგან გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადი შინაარსი ახსოვდა, იგი 

აღარ აქცევდა ცალკეულ დეტალებსა და მონაკვეთებს შესაფერის ყურადღებას).  

ამისდა მიუხედავად, თავს იჩენს ასეთი სირთულის ტექსტში ლექსიკონის გამოყენების 

აუცილებლობა, რადგან მონაწილის თქმით, ბოლო აბზაცი ვერ გაიგო შესაფერისად უცხო სიტყვების 

არსებობის გამო. (ამ მონაწილეს, როგორც ინტერვიუს დროს იქნა მის მიერ დაფიქსირებული, 

„მოგვების ძღვენის“ კითხვის დროს არ ჰქონდა ლექსიკონი). 

 

დანართი #22.1. III სესია „აქვა ბულვარი“ - გამოყენებული სტრატეგიები 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

 √    √ √  

ვარაუდების შემოწმება      √   

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა √  √  √  √ √ 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება √  √  √  √ √ 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან      √   

ინფორმაციის შეჯამება √ √ √  √ √ √  

დასკვნების გაკეთება √ √ √  √ √ √ √ 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება     √ √   

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა      √   

გონებრივი თარგმანი √ √ √ √   √ √ 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება √  √  √ √   

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √ √ √ √ √ √ √ √ 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

√  √ √  √ √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება √ √ √  √ √ √ √ 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √ √ √ √ 

განსჯის გადავადება  √  √   √  

თვითკორექცია √  √  √  √ √ 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია √ √    √   

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლი ×  ×  × ×   

სიძნელეების იდენტიფიცირება √   √     

გაგების შემოწმება √     √   

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 15 10 12 7 11 15 13 10 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება: აღნიშნული სტრატეგიის 

გამოყენება ყველა მონაწილესთან არ შეგვხვდა, თუმცა ის გამოვლინდა ზოგიერთი მონაწილის 

ხმამაღლა ფიქრის მიმდინარეობისას. იგი რამდენიმეჯერ გამოყენებულია სტუდენტი G2-ის მიერ. 

G2 - მოსალოდნელი შეიძლება იყოს ის, რომ ერთად მივიდნენ, რომ გამოელაპარაკნონ. 

G2 - ვფიქრობ, რომ რამე კავშირი ხომ არ შეიძლება იყოს, გარდა იმისა, რომ ის არის მეგობრის მეუღლე, 

რამე სხვა ინტერესიც ხომ არ აქვს ამ კაცს, და რამე სხვა გრძნობაც ხომ არ ჰქონდა ამ კაცს მანამდე, 

რადგან ასე ზუსტად ახსოვს ყველაფერი. 

G2 - რაღაცა ვფიქრობ, რომ მომავალი ისე უნდა განვითარდეს, რომ რაღაცა უჩვეულო უნდა მოხდეს ამ 

კაცისგან. 

ვარაუდის დაშვება კიდევ ორ მონაწილესთან შეგვხვდა: 

H2 - Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you don’t know it until you have a lunch 

like this one. ჩემი აზრით, ამ ლანჩზე უნდა მოხდეს რაიმე ძალიან საინტერესო. 

მონაწილე С3-მა სათაურის წაკითხვის შემდეგ განაცხადა:  

С3 - სათაური, ალბათ, შეეხება რაღაც ბულვარს, aqua… ალბათ, წყალთან დაკავშირებულს. 

ვარაუდების შემოწმება: მონაწილე G2-მა  მოახდინა დაშვებული ვარაუდის სისწორის შემოწმება: 

G2 - თითქოს მეგონა, რომ ის იყო ის ქალი, რომელიც ადრე უყვარდა... მაგრამ როდესაც გამოჩნდა 

ისეთი სიტყვები, რომ მეგობარი იყო ისეთი, როგორც ძმა, თითქოს ჩაიხშო ეს აზრი. my dear friend, my 

brother – ეს ისევ უკან მხევს. 



 

 

G2 - რაღაცა ისეთი იმალება ამის უკან, რაც ნაცნობობის გარდა კიდევ რაღაცას მალავს. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა: მონაწილე H2-მა რამდენიმეჯერ დასვა შეკითხვა, რომელიც მას 

ტექსტის კითხვის მიმდინარეობის დროს გაუჩნდა: 

H2 - I would rather walk. მოსწონს ფეხით სიარული? 

H2 - …she is a black woman, from Martinique. შავი ქალი? 

H2 - Renard had some money, and he was raised with a rich life. ალბათ, აღზრდილი იყო მდიდარი 

ცხოვრებით. განებივრებული ხომ არა? 

ასევე, კითხვების გენერირებას ახდენდნენ მონაწილეები A3, F3, D3, და J4. 

A3 - ააა, ანუ polo club ალბათ, ის არის, ცხენების რაღაცა? 

A3 - ამას ჰყავს ცხენი? 

D3 - It took me ten years to discover I had no ear, and five years more to discover I had no head to remember the 

words.  მე დამჭირდა ათი წელი, რომ აღმომეჩინა, რომ მე არ მქონდა ყურიო... ეს სმენა ხომ არ არის? 

J4 - …we were not so careful about what we said thirty years ago. აქ რას გულისხმობს? 

მონაწილე F3-მა იფიქრა, რომ კლუბში შეხვედრილი ქალი მთხრობელს ძალიან მოსწონდა. 

მონაწილემ საკუთარ თავს დაუსვა კითხვა, ცოლი თუ ჰყავდა მოქმედ პერსონაჟს. გარდა ამისა, მან 

კიდევ გამოიყენა შეკითხვის დასმის სტრატეგია: 

F3 -.ცხენს რა უნდა კლუბში? 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს მონაწილეები 

ცდილობდნენ პასუხების პოვნას: 

A3 - სავარაუდოდ, ეს არის ცხენოსნების რაღაცა კლუბი. 

მონაწილე F3-მა კითხვაზე ცოლი ჰყავდა თუ არა მთხრობელს, თავადვე უპასუხა: F3 - ცოლი 

ჰყავს, შვილები... მაგრამ რას იზამს. 

სტუდენტი D3 ლექსიკონის დახმარებით შეეცადა პასუხი გაეცა დასმულ შეკითხვაზე: ear, 

წაკითხულ წინადადებაში სმენას ხომ არ ნიშნავდა, თუმცა კონტექსტში ვერ მოარგო და მისი პასუხი 

ასეთია:  

D3 - ანუ, მე არ მქონდა დამსახურებაო...  

მონაწილე J4-მა, მას შემდეგ, რაც მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ, შეეცადა პესონაჟის ნააზრევს 

ჩასწვდომოდა, მეტად მოახდინა კონცენტრირება მასზე და განაცხადა:  

J4 - რასაც ვსაუბრობდითო, ყურადღებას არ ვაქცევდითო ოცდაათი წლის წინ. 

სტუდენმა H2-მა მას შემდეგ, რაც წაიკითხა black woman, და იკითხა, შავი ქალი 

იგულისხმებოდა თუ არა, პასუხიც გასცა თავის მიერ დასმულ შეკითხვას:  

H2  - ალბათ, შავებში უფრო. 

მონაწილემ შემდეგ წინადადებაში Renard had some money, and he was raised with a rich life, მას 

შემდეგ, რაც იკითხა რენარდი განებივრებული იყო თუ არა, ასე უპასუხა: 

H2  - ალბათ, აღზრდილი იყო მდიდარი ცხოვრებით. 



 

 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან გამოიყენა მონაწილე G2-მა, როდესაც თავისი გონებრივი 

სქემის დახმარებით გააკეთა დასკვნა: 

G2 - მოულოდნელად ხვდება ისეთ ადამიანს, რომელიც ნაცნობია და მე ვთვლი და რაღაცნაირად 

გრძნობა გამიჩნდა, რომ მისთვის რაღაცნაირად ძვირფასი იყო ეს ადამიანი, რადგან დაზუსტებით 

ახსოვდა მისი ჩვევა, მისი სიცილი, ყველაფერი, რაც მათ ახალგაზრდობას შეეხებოდა. და რატომღაც 

მგონია, რომ შეუძლებელია ასე ზუსტად დაიმახსოვრო ყველაფერი, თუ შენთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანი არ არის. 

ინფორმაციის შეჯამება საშუალებას აძლევდა მონაწილეებს გაეაზრებინათ წაკითხული ამა თუ იმ 

სიდიდის მონაკვეთი და მოეხდინათ შედარებით ვრცელი ინფორმაციის უფრო მოკლე ინფორმაციად 

ორგანიზება. სტუდენტმა A3-მა რამდენჯერმე მიმართა ამ სტრატეგიის გამოყენებას, როდესაც საკმაოდ 

ვრცელი მონაკვეთები თითო წინადადებად შეაჯამა:  

A3 - Last week at the Polo club I saw a woman I knew. She would not have been allowed before: she is a black 

woman, from Martinique. But the club now lets many people in, and she was an actress in films for some years. I 

knew her when she was young: her husband and I were like brothers. It was strange to see her that day at the club 

because she had not changed in thirty years- ... აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ქალის ქმარს იცნობდა, 

კლასელები იყვნენ თუ რაღაცა, და გაუკვირდა, რომ ეს ქალი არ შეცვლილაო ამდენი წლის 

განმავლობაში. 

A3 - We watched her granddaughter do vaultige: the girl stood on the back of the horse at a petit gallop around the 

ring... There were other children trying on their horses, but none was so accomplished as this granddaughter. ანუ, 

ძალიან კარგი მოჯირითე არისო მიას შვილიშვილი. 

მონაწილე C3-სთან ასევე გამოჩნდა შეჯამება: 

C3 - I remember her always laughing, swinging her legs on the dock at Cap-Ferrat, or sitting on a boat or in a café, 

but always laughing, showing the gap between her front teeth. ამ ქალზე რაღაც კარგი წარმოდგენა აქვს, და 

ახსოვს, რომ ყოველთვის იცინოდა და ყოველთვის მხიარულ ხასიათზე იყო, მიუხედავად იმისა, რას 

აკეთებდა.   

სტუდენტმა F3-მა პირველი აბზაცის რამდენიმე წინადადების შინაარსი შეაჯამა და განაცხადა:  

F3 - აშკარად ცხენის მოყვარულია მოკლედ, და ცდილობს, რომ პარიზის ქუჩებში იაროს.  

აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებას ხშირად მიმართადნენ მონაწილეები G2 და D3: 

G2 - Last week at the Polo club I saw a woman I knew. She would not have been allowed before: she is a black 

woman, from Martinique. But the club now lets many people in, and she was an actress in films for some years. 

ანუ, ეს კაცი მუშაობს სადღაც კლუბში, სადაც ხვდება ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ნაცნობები არიან 

და ცნობილები არიან, და ერთ-ერთი არის მისთვის უკვე ნაცნობი, რომელზეც აგრძელებს საუბარს. 

G2 - My fingers, my technique, they were above the rest, but I was not gifted. Renard was gifted. He played the 

piano more beautifully than you have ever heard, with no music, all by ear. ანუ, თავის მეგობრის 



 

 

უპირატესობას აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა უფრო მეტი ნიჭი და უფრო კარგად შეეძლო დაკვრა ვიდრე 

მას გიტარაზე. 

D3 - I wouldn’t get any better, at my age, but I could ride. But I like only to ride in the country – going somewhere – 

not in a hall in the middle of Paris, going in circles. I would rather walk. So I walk to my lunch, I watch the horses, I 

walk back. ანუ, რას აკეთებს, არის მოცემული აქ. ანუ, რას აკეთებს: კატაობს, სოფელში თუ რეგიონში… 

იქ კატაობს, წრეზე დადის და მიდის ლანჩზე, შემდეგ უყურებს ცხენებს და შემდეგ მიდის სახლში.  ეს 

არის მისი განრიგი. 

ზოგიერთ შემთხვევაში ამ სტუდენტების მიერ გამოყენებულია უფრო ზოგადი ტიპის 

შეჯამებები: 

G2 - Each day I walk to the Polo club, while my wife is at work and my children at school.  I have my lunch at the 

club, a little wine, and I walk home. I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. ანუ, ვხვდები, 

რომ მამაკაცზეა საუბარი, რომელიც ჰყვება თავისი ცხოვრების შესახებ, ახასიათებს ვინ სად იმყოფება, 

როდესაც ის მუშაობს. 

D3 - Eleven years old, a little older than my daughter, with light brown skin and brown curls flying out behind her. 

ანუ საუბარია… ამ გოგონას დახასიათებაა. 

ასეთივე ძალიან ზოგადი შეჯამება მონაწილე H2-თან გამოჩნდა: 

H2 - Each day I walk to the Polo club, while my wife is at work and my children at school.  I have my lunch at the 

club, a little wine, and I walk home. I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. გასაგებია 

ყველაფერი. აღწერს თავის ყოველდღიურ ცხოვრებას. 

დასკვნების გაკეთებასაც მონაწილეების უმრავლესობა ანხორციელებდა, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ მონაწილეები F3 და J4 ყველაზე ხშირად იყენებდნენ მას: 

F3 - Last week at the Polo club I saw a woman I knew. She would not have been allowed before: she is a black 

woman, from Martinique. But the club now lets many people in, and she was an actress in films for some years. 

ხო... აშკარად, ამ კლუბში შეხვდა ქალს, რომელსაც აღწერს და ცოტა არ იყოს,  ქალებს ეტრფის. (მისი 

დასკვნა მოცილებულია ტექსტს). 

F3 - She was still beautiful, still sexy. A bright girl, with energy. როგორ ასახავს ამ გოგოს, რომ აშკარად 

აღფრთოვანებულია იმისი მომხიბვლელობით, სილამაზით და თვითონაც მოიხიბლა. 

F3 - I played guitar then, and I was young. ვაა, როგორი კარგი, განათლებული ბიჭი ყოფილა. 

F3 - He played the piano more beautifully than you have ever heard, with no music, all by ear. ხო, ესეიგი, აქ 

თავის მეგობარზე საუბრობს, რომელიც ძალიან კარგად უკრავდა პიანინოს და ალბათ, სმენაც ამაზე 

მეტად ჰქონდა, მაგრამ არც შეშურებია, ჩემი აზრით, და ამიტომაც იყვნენ მეგობრები. 

F3 - He used to help me, writing down the music, working out the harmonies, teaching me songs. ხოდა 

ეხმარებოდა კიდევაც და, ჩემი აზრით, ეს მეგობარი არ აძლევდა იმის საშუალებას, რომ ფარ-ხმალი 

დაეყარა, რომ დაეკრა, მიუხედავად იმისა, რომ სმენა არ ჰქონდა. 



 

 

J4 - I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. ანუ, ეს კაცი ამბობს, რომ ვიმუშავე ჩემთვის 

საკმარისად, რომ ამისი ნათქვამიდან გამომდინარე, ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, გავიფიქრე, რომ 

თავისი თავის გაკეთებული საქმით კმაყოფილი კაცია და უკვე თავისი ცოლის ფულზეა. ანუ, ცოლი 

არჩენს. 

J4 - But I like only to ride in the country – going somewhere – not in a hall in the middle of Paris, going in circles. I 

would rather walk. So I walk to my lunch, I watch the horses, I walk back. ანუ, ამ კაცს უყვარს ცხენები, ცხენით 

დაჯირითობს, ანუ უკვე თავის თავს დასვენებისა და გართობის საშუალებას აძლევს. 

J4 - She was not laughing so much this time, but when she did it was the same laugh, the same gap. ამბობს, რომ 

ისე არ იცინოდა, როგორც ადრე, მაგრამ როცა იცინოდა, ისევ ისეთივე კბილები უჩანდაო. აქედან 

გამომდინარე, ვიფიქრე, რომ ეს ქალი ცხოვრებისგან უკვე დატანჯულია, და ის ისევ მხიარული და 

ენერგიული აღარ არის. უფრო სევდიანი ჩანს.   

J4 - But you see – the eldest of less petits verts grew up to be a film actress like her mother, and had this daughter 

who can stand on her head on a horse in the Polo Club in Paris. მაგრამ ერთ-ერთი ყოფილა მსახიობი, 

როგორც თავიანთი დედა, ანუ აქედან ირკვევა, რომ ეს ქალი ყოფილა მსახიობი. 

J4 - Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you don’t know it until you have a lunch 

like this one. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს კაცი არის თავისი ცხოვრებით კმაყოფილი 

ადამიანი, და ცხოვრება... როგორც ვთქვა....კარგად ატარებს დროს.  

J4 - He used to help me, writing down the music, working out the harmonies, teaching me songs. ადრე 

მეხმარებოდაო... ადრე ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ხომ დიდი ხანი იყო, რაც ერთმანეთი არ 

უნახავთ და იხსენებს ძველ დროს.   

J4 - We played at parties-not for money, because that was not our aim, but people asked us to come, and we had a 

trumpet and bass and clarinet and the whole thing. ახლა გავიფიქრე, რომ ამ კაცს ძალიან უყვარდა მუსიკა, 

გიტარაზე დაკვრა, და ეს რომ ასე ძალიან არ ჰყვარებოდა, არც ივლიდა იმ წვეულებებზე. 

მონაწილე A3-მა თავის მიერ გამოტანილ დასკვნაში ახსნა ის მიზეზი, რის გამოც მოქმედი პირი 

და მისი მეგობარი წვეულებებზე უკრავდნენ. 

A3 - We played at parties-not for money, because that was not our aim, but people asked us to come, and we had a 

trumpet and bass and clarinet and the whole thing. ესენი ფულის გულიზე კი არ უკრავდნენ, იმიტომ რომ 

სიამოვნება მიეღო ხალხს და კიდევ თავისი ნიჭი განვითარებულიყო, და განვითარებულიყვნენ, 

ამიტომ უკრავდნენ. 

აღნიშნული მონაკვეთიდან D3-მა გამოიტანა შემდეგი დასკვნა: 

D3 - კარგი ადამიანები იყვნენ, მომეწონნენ, იმიტომ, რომ მათი ცხოვრების მიზანი არ ყოფილა ფულის 

გამო დაეკრათ. უკრავდნენ ისე, სიამოვნებას იღებდნენ ამ ყველაფრით, ამ დაკვრით. 

შემდეგი მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ კი I don’t work anymore: I worked long enough, and very 

hard. I could have a horse at the club, well groomed and cared for, მონაწილეებმა D3-მა და H2-მა გამოიტანეს 

დასკვნები: 



 

 

D3 - ანუ, ეს კაცი არ მუშაობს. ანუ, გადასულია გართობაზე. 

H2 - … თვითონ აღარ მუშაობს. ვიმუშავე საკმარისიო. ალბათ, პენსიაზეა გასული. 

სტუდენტმა C3-მა გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედი პირი თვლის, რომ საკმარისზე მეტი 

იმუშავა, გამოიტანა შემდეგი დასკვნა:  

C3 - კაცი არის შუახანს გადაცილებული. 

მონაწილე G2-მა გონებრივი სქემის დახმარებით გამოიტანა ზემოთ უკვე მოყვანილი დასკვნა: 

G2 - მოულოდნელად ხვდება ისეთ ადამიანს, რომელიც ნაცნობია და მე ვთვლი და რაღაცნაირად 

გრძნობა გამიჩნდა, რომ მისთვის რაღაცნაირად ძვირფასი იყო ეს ადამიანი, რადგან დაზუსტებით 

ახსოვდა მისი ჩვევა, მისი სიცილი, ყველაფერი, რაც მათ ახალგაზრდობას შეეხებოდა. და რატომღაც 

მგონია, რომ შეუძლებელია ასე ზუსტად დაიმახსოვრო ყველაფერი, თუ შენთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანი არ არის. 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან დაკავშირება გამოყენებულია მონაწილეების F3-ის და G2-ის მიერ. 

F3 - აშკარად, ამ ბავშვს ძალიან უყვარს ცხენები და საერთო გემოვნება აქვთ. 

G2 - რადგან ეს ქალი, რომელზეც ამდენ ხანს საუბრობს და რადგან მეც მგონია, რომ მეგობრობის გარდა 

კიდევ სხვა გრძნობა ჰქონდა, თითქოს ხსნის იმ მიზეზებს, რატომ იყო ეს გოგონა მისი [რენარდის] 

რჩეული, მისი ცოლი რატომ გახდა.  

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა იყო ყველა მონაწილის მიერ ერთ-ერთი ყველაზე 

მეტად გამოყენებული სტრატეგია. იგი სტუდენტების მიერ გამოიყენებოდა გაუგებარი მონაკვეთების 

გააზრების მიზნით. ხელახლა წაკითხული მონაკვეთის სიდიდე კი დამოკიდებული იყო იმ 

ბუნდოვანი ნაწილის სიდიდეზე, რომელიც გაურკვევლობას ბადებდა მონაწილეებში. განმეორებით 

წაკითხვას იყენებდა ყველაზე წარმატებული მკითხველიც - C3, აგრეთვე მონაწილეები H2, E2, J4, D3, F3, 

G2, A3. 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა გამოიყენა მონაწილე G2-მა მოკლე მოთხრობის ხმამაღლა 

ფიქრის სესიის ბოლოს შეჯამების გაკეთებისას.  

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: ეს სტრატეგია არ იყო ხშირად გამოყენებული 

მონაწილე A3-ის მიერ და ერთადერთი გამოვლენილი შემთხვევა, როდესაც მან მიმართა სიტყვის 

მნიშვნელობის მიხვედრას მოხდა მაშინ, როდესაც ლექსიკონში ვერ აღმოაჩინა უცხო სიტყვა operettiche 

კონტექსტში operettiche singer, და მიხვდა, რომ ის ნიშნავდა ოპერის მომღერალს. ეს სიტყვა კონტექსტში 

გამოიცნო ასევე მონაწილე H2-მა. სტუდენტი E2 ამ მოთხრობაში უფრო ცდილობდა სიტყვის 

მნიშვნელობის მიხვედრას კონტექსტში და მიხვედრები საკმაოდ კარგად იყო ინტეგრირებული 

წინადადებებში, ყოველ შემთხვევაში, შინაარსი არ ზიანდებოდა. წინადადებაში I could have a horse at 

the club, well groomed and cared for მონაწილემ ივარაუდა სიტყვის groomed მნიშვნელობა და განაცხადა:  

E2 - ჩემი აზრით, რადგან ცხენზეა საუბარი, ნიშნავს კარგად გაწვრთნილს. 

E2 - I remember her always laughing, swinging her legs… swinging არ ვიცი, მაგრამ რადგან ფეხზეა საუბარი, 

ჩემი აზრით, ფეხს ფეხზე გადაიდებდა, რაღაც ამდაგვარს ნიშნავს. 



 

 

E2 - We watched her granddaughter do vaultige… - vaultige…  არ ვიცი, ეს სიტყვა რას ნიშნავს… ალბათ, 

უფრო ცხენის ტარებას გულისხმობს. 

E2 - …none was so accomplished as this granddaughter - Accomplished... არ მახსენდება... არცერთს არ 

გამოსდიოდა ასე კარგად ეს პროცესი… ამ წუთს შინაარსობრივად უფრო მივხვდი, კონტექსტიდან 

გამომდინარე. 

მონაწილეებმა F3-მა და G2-მა არ იცოდნენ სიტყვის swing მნიშვნელობა და შეეცადნენ 

მიხვედრას: 

F3 - swinging her legs - swinging არ ვიცოდი, მაგრამ ფეხებს რა უნდა უყოს, არხევდა ფეხებს... 

გადაჯვარედინებული ჰქონდა... 

G2 - swinging her legs – swinging არ ვიცი, თუმცა ვხვდები, რომ ჩვეულებები და დამახასიათებელი 

ნიშნები შეიძლება იყოს ქცევის. 

სიტყვის gift, როგორც არსებითი სახელის მნიშვნელობა მონაწილე D3-მა იცოდა, ამიტომ 

მიხვდა მისი, როგორც ზედსართავი სახელის მნიშვნელობას: 

D3 - Renard was gifted. ნიჭით დაჯილდოვებული... ეს სიტყვა მივხვდი კონტექსტიდან გამომდინარე. 

მწერალს მოყვანილი აქვს სიტყვა bambini, რომელიც არ არის ინგლისური სიტყვა, თუმცა მისი 

მნიშვნელობის მოძებნა მონაწილეებს შეეძლოთ ვებ-გვერდიდან https://translate.google.com/. C3 და J4 

მონაწილეები მიხვდენენ კონტექსტიდან, რომ სიტყვა ნიშნავდა ბავშვს, თუმცა მაშინვე, J4-ის მიერ 

ლექსიკონშიც მოხდა მიხვედრის გადამოწმება და დაზუსტება. მოგვიანებით სტუდენტმა C3-მა კიდევ 

მოახერხა მიხვედრა: 

C3 - We watched her granddaughter do vaultige: the girl stood on the back of the horse at a petit gallop around the 

ring.  ...ჩემი აზრით, არ ვიცი ეს vaultige... არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ ჩემი აზრით, რაღაც ილეთია 

ჯირითის. 

სტუდენტმა H2-მა რამდენჯერმე გამოიყენა კონტექსტიდან მიხვედრა: 

H2 - There were other children trying on their horses, but none was so accomplished as this granddaughter. სხვა 

უფრო დიდი ბავშვებიც ცდილობდნენ ცხენზე დადგომას, მაგრამ… accomplished ზუსტად არ მახსოვს, 

მაგრამ, ალბათ, არავის გამოსდიოდა ისე, როგორც მას.  

მოგვიანებით, ის შეეცადა შემდეგი სიტყვის gifted მნიშვნელობის მიხვედრას, და მიხვდა 

სწორედ, რადგან თარგმნა, როგორც დაჯილდოვებული. 

გონებრივი თარგმანი: სტრატეგია გამოყენებული იყო A3-ის მიერ, ასევე E2-ის მიერ, რომელიც 

თითქმის სიტყვასიტყვით მისდევდა ტექსტს და თარგმნიდა ყველას და ყველაფერს, რაც ხვდებოდა. 

ასევე, გონებრივ თარგმანს იყენებდნენ მონაწილეები D3, J4, H2, C3. 

A3 - You have to be young to play the guitar, unless you are very great. შენ ხარ... პატარა იყავიო, რომ დაგეკრა 

გიტარაზეო, მაგრამ შენ კარგი იყავი მაინცო.  

E2 - Each day I walk to the Polo club, while my wife is at work and my children at school.  ყოველდღე მე 

დავდივარ პოლო კლუბში, როდესაც ჩემი ცოლი არის სამუშაოზე და ჩემი შვილები არიან სკოლაში.   

https://translate.google.com/


 

 

E2 - But I like only to ride in the country – going somewhere – not in a hall in the middle of Paris, going in circles. 

მე მიყვარს ქალაქგარეთ ტერიტორიებზე ტარება ცხენის და არა რაღაც პარიზის შუაგულში, მოედანზე. 

E2 - I would rather walk. სეირნობას ვამჯობინებ. So I walk to my lunch, I watch the horses, I walk back. მე 

მივდივარ სასეირნოდ ლანჩზე, ვუყურებ ცხენებს და ვბრუნდები უკან. 

C3 - I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard.  არ მუშაობს ეს ადამიანი, რადგან თვლის, 

რომ უკვე საკმარისზე მეტი იმუშავა. 

C3 - But I like only to ride in the country – going somewhere – not in a hall in the middle of Paris, going in circles. 

მაგრამ ამ ადამიანს ცხენის ჯირითი უყვარს მხოლოდ სოფელში და არა პარიზის შუაგულში. I would 

rather walk. So I walk to my lunch, I watch the horses, I walk back.  მას ურჩევია ფეხით სიარული, და 

ცხენების ყურება და შემდეგ უკან ბრუნდება.  

C3 - But the club now lets many people in, and she was an actress in films for some years. მაგრამ ახლა ბევრ 

ადამიანს აქვს კლუბში შესვლის უფლება, და ის ფილმში თამაშობდა მრავალი წლის განმავლობაში.  I 

knew her when she was young: her husband and I were like brothers. მის მეუღლეს იცნობდა, რომელთანაც 

მეგობრობდა და ძმასავით იყო.   

J4 - Each day I walk to the Polo club, while my wife is at work and my children at school.  I have my lunch at the 

club, a little wine, and I walk home. ყოველდღე დავდივარ პოლოკლუბში, სანამ ჩემი ცოლი მუშაობს და 

ჩემი ბავშვები არიან სკოლაში. ჩემი ლანჩი მაქვს კლუბში, ცოტა ღვინო და შემდეგ მივდივარ სახლში. 

D3 - She was not laughing so much this time, but when she did it was the same laugh, the same gap. ანუ, ამ 

მომენტში არ იცინოდაო, მაგრამ როდესაც გაიცინაო, იგივენაირად გაიცინაო, როგორ ადრეო. 

D3 - She had the good skin of black women, the face and hands still young. ანუ, კარგი ქალი იყოვო. ანუ, კარგი 

კანი ჰქონდა და სახეო, და სახე და ხელები კვლავ ახალგაზრდაო. She called herself Mia. თავის თავს მიას 

ეძახდაო. 

H2 - But I like only to ride in the country – going somewhere – not in a hall in the middle of Paris, going in circles. 

მოსწონს, როდესაც ატარებს სადღაც სოფელში, ბუნებაში, ან სადღაც როდესაც მიდის და არა სადღაც 

ჰოლში ან დარბაზში, ან პარიზში. 

H2 - It was thirty years ago I knew Mia, the grandmother, and we were not so careful about what we said thirty 

years ago. 30 წლის წინ ვიცნობდი მიას, მაგრამ არ ვფრთხილობდით იმაზე, რასაც ვიძახდით. 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება: მას შემდეგ, რაც მონაწილე F3 შეეცადა სიტყვის swinging 

მნიშვნელობის მიხვედრას და ორი შესაძლო ვარიანტი ჰქონდა, ბოლოს მაინც განაცხადა: 

 F3- ახლა იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩემი აზრით. 

ასევე სტრატეგია გამოყენებულია G2-ის, D3-ის და  A3-ის მიერ: 

G2 - ეს სიტყვა არ ვიცი vaultige, მაგრამ არ ვთვლი, რომ საჭიროა ნახვა. 

G2 - bambini  არ ვიცი, თითქოს მიშლის, რომ მივხვდე რაზეა საბარი. 

D3 - არ ვიცი petit gallop, მაგრამ ჩემი აზრით, არც უნდა ვიცოდე. 

A3 - მოკლედ, ეს dock at Cap-Ferrat  ვერ გავიგე, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. 



 

 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად: ლექსიკონში 

სიტყვების მონახვის საჭიროება, როგორც ჩანს, ყველაზე ნაკლებად აღნიშნული ფიქრის სესიის დროს 

აღმოჩნდა და მონაწილეთა მიერ მოძებნილია შემდეგი სიტყვები: 

A3 – groomed, vaulige, gifted, harmonies, trumpet. 

E2 –gallop, bambini 

F3 –bambini 

G2 –bambini 

D3 – bambini, simple, ear, take. 

J4 – dock, accomplished, bambini. 

H2 - dock. 

მონაწილე C3-ს სრულიად არ დასჭირდა სიტყვების ლექსიკონში მონახვა, და იმ რამდენიმე 

უცხო სიტყვის არსებობას, რომელიც კითხვის პროცესში შეხვდა, მიხვედრის სტრატეგიით გაართვა 

თავი. 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელების საჭიროებაც ნაკლებად იდგა ტექსტის სიმარტივის გამო.  

A3 - I remember her always laughing, swinging her legs on the dock at Cap-Ferrat. მოკლედ, ეს dock at Cap-

Ferrat  ვერ გავიგე, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ, რომ ეს ქალი იყო… სულ იღიმოდაო და 

კარგად ახსოვს ეს ქალი. (მან ასევე უგულებელყო სიტყვა gap). 

F3 - a petit gallop არ ვიცი. გავაგრძელებ. 

F3 - We called them less petits verts. აქ ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის. (სიტყვის მნიშვნელობის შეფასების 

შემდეგ გააგრძელა კითხვა).   

G2 - სიტყვები შემხვდა უცნობი: dock, მაგალითად, მაგრამ არ მიშლის ხელს (უგულებელყო მან ეს 

სიტყვა). 

მონაწილე D3-მა მოახდინა უგულებელყოფა სიტყვების allowed, petit gallop, არ შეფერხდა და 

გააგრძელა კითხვა. სტუდენტმა J4-მა არ მიაქცია ყურადღება ფრაზას swinging her legs და გააგრძელა 

კითხვა. მონაწილე H2-ის მიხედვით: 

H2 - gallop არ ვიცი... ამას გამოვტოვებ.   

მან ასევე უგულებელყო სიტყვა swing. მონაწილე C3 ვერ მიხვდა მწერლის მიერ სხვა ენიდან 

შემოტანილ ფრაზას, და თუმცა ჰქონდა საშუალება მოეძებნა ინტერნეტ ლექსიკონში, განაცხადა:  

C3 - ვერ ვხვდები less petits verts (თუმცა მან უგულებელყო და გააგრძელა კითხვა). 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება: სტრატეგიის გამოყენება შედარებით ნაკლები ინტენსივობით 

ხდებოდა სხვა ტექსტებთან შეფარდებით, რადგან მოთხრობის პირველი ნაწილი საკმაოდ ადვილი 

გამოდგა მონაწილეთათვის და კითხვის პროცესი გაცილებით შეუფერხებელი. თუმცა, ის მაინც ერთ-

ერთი ყველაზე მეტად გამოყენებადი სტრატეგია იყო, რომელსაც თითქმის ყველა მონაწილე 

მიმართავდა. 

A3 - The little girl came from the horses and kissed me hello, on the left and right, with a shining face and blue eyes. 

Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you don’t know it until you have a lunch like 



 

 

this one. ანუ, იმას ვფიქრობ, ეს კაცი ამ ბავშვს რომ უყურებს, ამ გოგოს, მიას შვილიშვილს, 

სავარაუდოდ, როცა მიესალმა მას, იფიქრა, რომ რამდენი ხანი მიცხოვრიაო. 

A3 - He used to help me, writing down the music, working out the harmonies, teaching me songs. ეს კაცი 

ეხმარებოდა სიმღერების დაწერაში, ანუ სულ ჰარმონიაში იყვნენ, ანუ კარგად ეწყობოდნენ 

ერთმანეთს? 

მონაწილე E2-მა სათაურის წაკითხვისთანავე გააკეთა სავარაუდო ჰიპოთეზა. მისი აზრით, 

AQUA BOULEVARD არის პიროვნების სახელი და გვარი. მოგვიანებით, მან კიდევ გამოიყენა ეს 

სტრატეგია: 

E2 - My fingers, my technique, they were above the rest… above the rest არ ვიცი, ზუსტად რას ნიშნავს, მაგრამ, 

ჩემი აზრით, ძალა მერჩოდა… ახალგაზრდა ვიყავი, ძალა მქონდა იმისა, ეს ყველაფერი 

შემესრულებინა.  

სტუდენტი F3-ის შემდეგი სავარაუდო ჰიპოთეზა ძალიან დაშორდა ტექსტს, რადგან არ იყო 

გამახვილებული ყურადღება არც წინადადების ქვემდებარეზე და  თვითონ ტექსტი არ იძლეოდა 

საკმარის ინფორმაციას ასეთი ჰიპოთეზის გასაკეთებლად: 

F3 - But you see – the eldest of less petits verts grew up to be a film actress like her mother, and had this daughter 

who can stand on her head on a horse in the Polo Club in Paris. ხოდა, ამ კლუბში, აშკარად, მსახიობის 

მოვალეობით არის ჩამოსული. 

შემდეგი მონაკვეთიდან You have to be young to play the guitar, unless you are very great სავარაუდო 

ჰიპოთეზის ფორმირება გამოჩნდა მონაწილეებთან F3 და H2, თუმცა დაირღვა ამ მონაკვეთის სისწორე 

და სიზუსტე:  

F3 - ანუ, რა ვიცი... ახალგაზრდობაში კარგად უკრავდა. ანუ, შენ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ იმისთვის, 

რომ დაუკრა გიტარა და ასევე, ძალიან... არანაკლებ დიდებულიო. 

H2 - ალბათ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაგარი ხარ. 

მონაწილე G2-მა უფრო ზოგადი ჰიპოთეზა გააკეთა ტექსტის პერსონაჟებთან დაკავშირებით და 

განაცხადა: 

G2 - რაღაცნაირად ისევ ჩემი აზრისკენ მივდივარ სწორად, რომ რაღაცა სხვა გრძნობაც არის ამ კაცში ამ 

ქალის მიმართ. 

მონაწილეები D3 და J4 შეეცადნენ აზრი გამოეტანათ წინადადებიდან It took me ten years to 

discover I had no ear, and five years more to discover I had no head to remember the words. 

D3 - ალბათ ეგრეა, არაფერი მიკეთებია, თუ არაფერი გამომიმუშავებიაო (კონტექსტში ვერ მოარგო 

სიტყვა ear, და ლექსიკონის საშუალებით თარგმნა, როგორც დამსახურება, რამაც განაპირობა ამ 

მონაკვეთის არასწორი გააზრება). 

J4 - ათი წელი დამჭირდაო, ალბათ, ამას გულისხმობს, სმენა დაკარგა ათი წლის წინ და ხუთი წელი 

დამჭირდაო, აღმომეჩინა, რომ კარგად არ იმახსოვრებდა სიტყვებს, მეხსიერების პრობლემაც აქვს... 

უკვე ხანში შესულია ეს კაცი და უკვე არ შეუძლია გიტარაზე დაკვრა და ვერც მეხსიერება აქვს კარგად. 



 

 

მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but 

you don’t know it until you have a lunch like this one, სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირებას მიმართეს და 

მწერლის აზრის მიხვედრას შეეცადნენ მონაწილეები F3, G2, J4, C3.  

F3 - ხო, რაა, ცხოვრება არის საკმაოდ გრძელიო და ჩემი აზრით, ყველაფერი უნდა მოასწრო. 

G2 - ანუ, არასდროს იცი, რა მოხდება. თითქოს, ეს არის ამ მონაკვეთის აზრი. 

J4 - ანუ, ეს კაცი ამბობს, რომ ცხოვრება არის ხანგრძლივი, როდესაც… ალბათ, ამას გულისხმობს, რომ 

თუ კარგად ატარებ ცხოვრებას, თუ კარგი ცხოვრებით ცხოვრობ, მაგრამ ამას ვერ გაიგებ, თუ ვერ 

გექნება ლანჩი ამის მსგავსად. 

C3 -…ჩვენ ვხვდებით ფაქტს, რომ ცხოვრება ხანგრძლივია, მაგრამ ვერ ვხვდებით ამას და ვერ 

შევიგნებთ, თუკი ისეთი ლანჩი... ანუ, ძველ მეგობრებს არ შევხვდებით. ალბათ, ეს იგულისხმება, არ 

გექნება ისეთი ლანჩი, როგორიც ამ კაცს ჰქონდა თავის ძველ მეგობართან და მის შვილიშვილთან. 

პირველ სამ შემთხვევაში, სავარაუდო ჰიპოთეზები გაკეთებულია ცხოვრებაზე სტუდენტების 

შეხედულებების გავლენით, რომელიც გარკვეულად ცდება მწერლის ნაგულისხმევ იდეას, ხოლო 

მონაწილე C3-მა ეს სტრატეგია გამოიყენა ფაქტებისა და დეტალების მაქსიმალურად ერთმანეთთან 

დაკავშირებით და ეფექტურად მიხვდა ავტორის ქვეტექსტს. 

ასევე, მონაწილე J4-ის მიერ გაკეთებული ჰიპოთეზები ემყარება საკუთარ შეგრძნებებსა და 

შეხედულებებს: 

J4 - …she had not changed in thirty years. She was still beautiful, still sexy. გავიფიქრე, რომ თითქოს ეს კაცი 

არის მექალთანე,  თითქოს მოსწონდა ეს ქალი… მოსწონდასავით.   

J4 - Renard was gifted… რენარდი კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ ხანში შესულია, მაინც შეუძლია 

პიანინოზე დაკვრა. (მოთხრობაში არ არის საუბარი რენარდის დიდ ასაკზე, პირიქით, ტექსტის შემდეგ 

ნაწილში ჩანს, რომ ის ახალგაზრდა დაიღუპა). 

შემდეგი მონაწილეების მიერ ფორმირებული სავარაუდო ჰიპოთეზები საკმაოდ  

წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან არ მომხდარა გააზრებაში „ჩავარდნა“. 

H2 - I wouldn’t get any better, at my age, but I could ride. ალბათ, ცხენის ტარებას ვერ გააუმჯობესებს თავის 

ასაკში, მაგრამ ცხენის ტარება შეუძლია. 

ასევე, შემდეგ მონაკვეთში She’d turned upside down and stood on her head მონაწილეებს H2-ს და 

C3-ს შემდეგი გააზრებები ჰქონდათ: 

H2 -  …მეორე მხარეს შემობრუნდა და თავზე დაადგა? 

C3- …რაღაც ილეთი გააკეთა ალბათ, ზუსტად არ ვიცი, ვერ ვხვდები.   

განსჯის გადავადება: აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებას რამდენიმე მონაწილე მიმართავდა. 

მაგალითად, მონაწილე H2-მა, მას შემდეგ, რაც წაიკითხა სათაური, ჯერ იფიქრა, რომ ვინმეს სახელი 

იქნებოდა, შემდეგ განაცხადა:  

H2 - ვერ გეტყვით, დავიწყოთ და მერე მივხვდები სათაურის მნიშვნელობას. 



 

 

მან კიდევ მოახდინა განსჯის გადავადება შემდეგ სიტუაციაში: 

H2 - they were above the rest. ეს ვერა ვხვდები, წინადადებაში რა მნიშვნელობით არის rest, და ამას 

გამოვტოვებ და მერე მივხვდები, რაზე იქნება ლაპარაკი. 

სტუდენტმა C3-მა, მართალია სათაურის წაკითხვის შემდეგ ივარაუდა, რომ ბულვართან და 

წყალთან დაკავშირებით განვითარდებოდა მოვლენები, თუმცა მეტი სიზუსტისთვის, მეტი 

კონკრეტიზაციისგან თავი შეიკავა და განაცხადა:  

C3 - ...მაგრამ ჯობია ბოლოს გადავთარგმნო. 

მონაწილე E2-მა შემდეგი მონაკვეთის წაკითხვისას She would not have been allowed before… 

კომენტარი არ გააკეთა, მაგრამ როდესაც წაიკითხა მომდევნო ნაწილიც: But the club now lets many people 

in... განაცხადა:  

E2 - აა, ახლა მივხვდი. მანამდე მას არ უშვებდნენ კლუბში. მაგრამ დღესდღეობით კლუბი ბევრ 

ადამიანს  აძლევს საშუალებას შიგ შევიდნენ...  

თვითკორექციას სტუდენტების უმრავლესობა მიმართავდა. მონაწილე A3-მა მონაკვეთის პირველად 

წაკითხვისას I could have a horse at the club ივარაუდა, რომ პერსონაჟს არ  ჰყავდა ცხენები, შემდეგ 

შეასწორა და განაცხადა:  

A3 - ააა, არა. მე შემეძლო მყოლოდაო ცხენი, არ ჰყავს, ანუ უნდა, რომ ცხენი ჰყავდეს ამ კაცს. 

სტუდენტმა F3-მა თავდაპირველად იფიქრა, რომ ოცდაათი წლის წინ მიას არც ქმარი ჰყავდა, 

არც შვილები, თუმცა შემდეგ შეასწორა და განაცხადა:  

F3 - არა, ქმარი როგორ არა, ჰყავდა. 

მონაწილეში D3 ბუნდოვანება გამოიწვია დეტალმა, მთავარი მოქმედი პირი მუშაობდა თუ არა. 

რამდენიმეჯერ აზრის შეცვლის შემდეგ, საბოლოოდ მოახდინა თვითკორექცია და განაცხადა:  

D3 - ჩემი აზრით, ეს არ მუშაობს. ცოლი მუშაობს და ეს დაგულაობს. ეს რანაირი მუშაობაა. 

სტუდენტმა J4-მა თავდაპირველად მონაკვეთიდან My fingers, my technique, they were above the 

rest... ასეთი აზრი გამოიტანა:  

J4 - ჩემი თითებიც და ჩემი ტექნიკაც მუშაობდაო.  

მოგვიანებით „შეასწორა“ და აღნიშნულ მონაკვეთს ასეთი ფორმულირება მისცა:  

J4 - მუშაობდა კი არა, ისვენებს.   

აღნიშნული სტუდენტის შემთხვევაში, თვითკორექციას უკუეფექტი აქვს, რადგან პირველ 

შემთხვევაში შედარებით სწორი ინტერპრეტაცია იქნა გაკეთებული, ვიდრე ამ სტრატეგიის 

გამოყენების შემდეგ.  

მონაწილე H2-მა იფიქრა, რომ  შემდეგი სიტყვებით black woman იგულისმებოდა ქალი შავებში, 

თუმცა შემდეგი მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ She had the good skin of black women, მოახდინა 

შესწორება და განაცხადა:  

H2 - აა, შავი ქალი, ალბათ, ზანგი ან ფერადკანიანი. 



 

 

მან მოგვიანებით კიდევ გამოიყენა ეს სტრატეგია:  

H2 - The little girl came from the horses and kissed me heloo, on the left and right with a shining face and blue eyes. 

მომესალმა... ალბათ, ხელს უქნევდა, არ ვიცი, ეს მარჯვნივ და მარცხნივ..  ააა, გადაკოცნა 

გაბრწყინებული სახით და ლურჯი თვალებით. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია: ვიზუალიზაცია ერთ-ერთი სტრატეგიაა, რომელიც მონაწილე C3-ის 

მიერ იყო გამოყენებული. მოთხრობის დასაწყისშივე მან მიუთითა ამ სტრატრეგიის გამოყენებაზე. 

C3 - Each day I walk to the Polo club, while my wife is at work and my children at school.  I have my lunch at the 

club, a little wine, and I walk home. წარმოვიდგინე ვიღაც ადამიანი, რომელიც ყოველდღე დადის პოლოს 

კლუბში. 

მონაწილე G2-მა ასევე გამოავლინა მის მიერ ვიზუალიზაციის გამოყენება და აღწერა 

კონკრეტული შემთხვევა: 

G2 - წარმოდგენილი მაქვს სიტუაცია როგორ მიმდინარეობს. წარმოდგენილი მყავს ეს კაციც, ეს ქალიც 

და რაღაცა მოქმედებას ვახორციელებ გონებაში ამის პარალელურად: როგორ ჩამოხტა, მაგალითად, ეს 

ბავშვი, როგორ უყურებს ეს კაცი ამ ქალს და როგორ ცდილობს გაიხსენოს მისი წარსული, რა იყო 

ოცდაათი წლის უკან. 

მონაწილე A3-მა ამგვარად აღწერა მის მიერ ვიზუალიზაციის გამოყენება: 

A3 - წარმომიდგენია კაცი, რომელიც ყოველდღე დადის კლუბში... 

სიძნელეების იდენტიფიცირება: მონაწილე A3 დაიბნა მაშინ, როდესაც ავტორი საუბრობს თავის 

მეგობარზე, ძმასავით საყვარელ რენარდზე, ხოლო მეგობრის და ძმის ერთად ხსენებამ გარკვეულად 

გაურთულა ეს მონაკვეთი A3-ს:  

A3 - აა, ეს კაცი ძალიან კარგი იყო, თუ თავისი ძმა არის, ზუსტად ვერ გავიგე. 

მოგვიანებით კიდევ გამოიწვია გაუგებრობა ამ მონაწილეში შემდეგმა მონაკვეთმა: 

A3 - She would not have been allowed before: she is a black woman, from Martinique. ის არის შავი ქალბატონი. 

ეს ვერ გავიგე, რას ნიშნავს. 

მონაწილე E2 სიტყვის harmonies-ის გამოყენებამ დააბნია შემდეგ წინადადებაში: 

E2 - He used to help me, writing down the music, working out the harmonies, teaching me songs. - … harmonies რა 

შუაშია, ვერ ვხვდები… 

გაგების შემოწმება: მონაწილე A3-მა ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობას განაცხადა: “ვერ 

ვხვდები რა ხდება...” თუმცა საკუთარი თავისთვის დროის მიცემისა და ცოტაოდენი ფიქრის შემდეგ, 

მან აღიქვა ის მონაკვეთი, რომელიც თავდაპირველად  ვერ გაიაზრა. 

A3 - I played guitar then, and I was young. You have to be young to play the guitar, unless you are very great. 

კიდევ ერთხელ უნდა წავიკითხო, ვერ გავიაზრე. 

გაგების შემოწმებაში ხარვეზი აღმოაჩინა მონაწილე G2-მა, რომელმაც განაცხადა: 

G2 - კარგად ვერ გავიგე, რაზეა საუბარი, ამიტომ კიდევ ერთხელ წავიკითხავ. 



 

 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლი: აღნიშნული სესიის დროს 

კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვა შეგვხვდა რამდენიმე მონაწილესთან. 

A3 - I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. დიდი ხანია ეს ადამიანი მუშაობს და 

ძალიან კარგად მუშაობს.   

A3 - Mia’s husband – my dear friend, my brother –was called Renard. მიას ქმარი არის ძალიან ახლო მეგობარი 

ამ კაცის, და ჩემს ძმას ქვია რენარდი... ამ კაცის ძმა. თავისი ძმის სახელია რენარდი.   

მონაწილე F3 ძალიან ხშირად კარგავდა კონცენტრაციას:  

F3 - I have my lunch at the club, a little wine, and I walk home. I don’t work anymore: I worked long enough, and 

very hard. ნუ, ალბათ, ეს კლუბში, ხო რაა, ალბათ, სამუშაომდე ასწრებს ჭამას და მიდის და სამუშაომდე 

აქვს ლანჩი. 

F3 - I like only to ride in the country – going somewhere – not in a hall in the middle of Paris, going in circles. აქ 

ეხლა,  თავისი  ასაკიდან გამომდინარე უნდა… ამ ცხენის ტარებაზე დიდი სურვილი აქვს, რომ ატაროს 

პარიზის ქუჩებში. 

F3 - I saw a woman I knew - ტექსტის მიხედვით, მთხრობელი ამ ქალს იცნობს, ხოლო მონაწილის 

მიხედვით, ეს არის უცნობი ლამაზი ქალი. 

F3 - It was thirty years ago I knew Mia, the grandmother, and we were not so careful about what we said thirty 

years ago; Mia had three bambini.  ოცდაათი წლის წინ …არც ქმარი ჰყავდა არც შვილები. 

ასევე, რამდენიმეჯერ დაკარგა კონცენტრაცია სტუდენტმა G2-მა: 

G2 - I don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. შეიძლება მუშაობს ისეთ ადგილას, სადაც 

ცხენები არიან. 

G2 - I wouldn’t get any better, at my age, but I could ride. But I like only to ride in the country – going somewhere – 

not in a hall in the middle of Paris, going in circles. გულისხმობს, რომ შეეძლო ჰყოლოდა ცხენი, თუმცა არ 

შეუძლია ცხენის მართვა, ასე რომ ამჯობინებს ფეხით სიარულს. 

G2 - Mia had three bambini, all with a German father. ისევ ამ ქალის ნახევარ და-ძმაზეა საუბარი, ისევ ამ 

ქალის დახასიათება მიდის. 

კონცენტრაციის დაკარგვა გამოვლინდა მონაწილე D3-თან მონაკვეთში I don’t work anymore: I 

worked long enough, and very hard, როდესაც მონაწილემ ჯერ განაცხადა, რომ არ მუშაობსო, შემდეგ 

დააზუსტა და განაცხადა:  

D3 - ანუ. საკმარისს მუშაობს და ბევრს. 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მონაწილემ ასევე განახორციელა კონცენტრაციის შემდგომი 

კონტროლი, სადაც გამოჩნდა მისი თვით კორექცია. ხოლო თვით-კორექციის შედეგად, რომელზეც 

ზემოთ გვქონდა საუბარი, მონაწილემ გამოიტანა დასკვნა, რომ მოქმედი პერსონაჟი არ მუშაობდა. 

 



 

 

დანართი #22.2. III სესია „აქვა ბულვარი“ - ტექსტის გააზრება 

 

შინაარსის გააზრების კუთხით, ყველაფერი ძალიან კარგად იყო გააზრებული მონაწილე С3-ის 

მიერ. აქ  ხარვეზები არ გამოვლინდა. მისთვის, როგორც ჩანს, კარგად იყო ნაცნობი წერითი 

მეტყველების აგების თავისებურებები და იმ მონაკვეთებში, სადაც გამოყენებულია ტექსტის 

მაორგანიზებელი ელემენტები, მონაწილეს თითქმის ყველგან სწორი გააზრებები ჰქონდა.  

წინადადებაში You have to be young to play the guitar, unless you are very great., რომლის სწორად გააზრება 

მონაწილეთა უმრავლესობას გაუჭირდა, მან ყოველგვარი პრობლემის გარეშე გაართვა თავი და თქვა:  

С3 - თვლის, რომ უნდა იყო ახალგაზრდა, რომ დაუკრა გიტარა, თუ არ ხარ... ძალიან მაგარი თუ არ ხარ 

ამ საქმეში.  

ერთი მონაკვეთი მხოლოდ, სადაც ვერ მოხდა С3-ის მიერ სათანადო გააზრება იყო შემდეგი 

წინადადება: 

С3 - My fingers, my technique, they were above the rest, but I was not gifted. თითები და ტექნიკა... ანუ ჰქონდა 

კარგი ხელი და ტექნიკა, მაგრამ დაჯილდოვებული არ იყო უნარით, რომ სმენა ჰქონოდა.  

წინადადების მეორე ნაწილში but I was not gifted ხარვეზი არ არის, პირველი ნაწილის თანახმად კი 

My fingers, my technique, they were above the rest, მოთხრობის მთავარი გმირი თავდაუზოგავად, 

დასვენების გარეშე ცდილობდა ტექნიკის დახვეწას. თუმცა ეს ხარვეზი იმდენად უმნიშვნელო იყო, 

რომ ტექსტიდან ფაქტიურად აცდენა არ მოხდა.   

წარმატებული იყო ასევე მონაწილე H2-ის მიერ ტექსტის გააზრებაც. შინაარსი ძალიან კარგად იქნა 

აღქმული და გააზრებული. ძალიან მცირე იყო თავისი მნიშვნელობით ორ წინადადებაში მისი 

დაბნეულობა, თუმცა დავკონკრეტდებით, რომ ორივე მათგანში გამოვლინდა უკეთესი 

გააზრებისთვის ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტების ცნობისა და ცოდნის მეტი დახელოვნების 

საჭიროება. მოვიყვან ორივე მაგალითს:  

H2 - You have to be young to play the guitar, unless you are very great. ალბათ, მიუხედავად იმისა, ძალიან 

მაგარი ხარ... აქ მიუხედავად ამისა. ალბათ, ასე გავდავთარგმნიდი. 

H2 - My fingers, my technique, they were above the rest, but I was not gifted... rest დასვენება. ალბათ, დასვენება 

სჭირდებოდათ..., they were above the rest ეს ვერა ვხვდები, წინადადებაში რა მნიშვნელობით არის rest. 

წარმატებული იყო ასევე სტუდენტი E2-ის მიერ მოთხრობის გააზრება, ხოლო იგივე 

წინადადებები, მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი თარგმანი ვერ მოუძებნა, კონტექსტთან ასე თუ ისე 

მიახლოვებული ვარიანტებია: 

E2 - You have to be young to play the guitar, unless you are very great. ანუ, შენ მანამდე უნდა დაუკრა 

გიტარაზე, სანამ დიდი არ გახდები, სანამ დიდი გახდებოდე. 

E2 - My fingers, my technique, they were above the rest... ანუ ჩემი ხელები, ჩემი ტექნიკა, above the rest არ 

ვიცი ზუსტად რას ნიშნავს, მაგრამ ჩემი აზრით, ძალა მერჩოდა, მაგრამ არ ვიყავი განსაკუთრებული 

ნიჭით დაჯილდოვებული... ახალგაზრდა ვიყავი, ძალა მქონდა იმისა, ეს ყველაფერი შემესრულებინა, 



 

 

ეს ყველაფერი დამეკრა, რადგან above ზემოთ ნიშნავს, rest ხომ დასვენებაა. ანუ, დასვენება არ 

სჭირდებოდა, ჩემი აზრით, ამას ნიშნავს. 

ტექსტის გააზრება მონაწილე J4-ის მიერ საკმაოდ კარგად იქნა განხორციელებული, თუმცა მან 

წინა განხილული მონაწილეებისაგან განსხვავებით,  რამდენიმე მონაკვეთის არასწორი 

ინტერპრეტაცია გააკეთა: 

ა) There were other children trying to stand on their horses, but none was so accomplished as this granddaughter. 

Shed turned upside down and stood on her head. ამ ქალის შვილიშვილზე ამბობს, რომ იმასავით კარგად 

აღზრდილი და სრულყოფილი ბავშვებს შორის არავინ არისო.   

ბ) I played guitar then, and I was young. You have to be young to play the guitar, unless you are very great. უნდა 

უკრავდე გიტარას, სანამ ძალიან დიდებულად, კარგად შეგეძლება ამის შესრულება. 

გ) It took me ten years to discover I had no ear... ალბათ, ამას გულისხმობს, სმენა დაკარგა ათი წლის წინ. 

დ) My fingers, my technique, they were above the rest... ანუ, ჩემი თითებიც და ჩემი ტექნიკაც მუშაობდაო, 

მაგრამ... მუშაობდა კი არა, ისვენებს. უკვე ხანში შესულია ეს კაცი და უკვე არ შეუძლია გიტარაზე 

დაკვრა და ვერც მეხსიერება აქვს კარგად.   

ე) …I was not gifted. Renard was gifted… ალბათ, იმას გულისხმობს, რომ ადრე უკრავდა გიტარაზე, ახლა 

კიდევ ვეღარ უკრავს, აღარც დაკვრა უვარგა და აღარც სმენა. და რენარდი კიდევ, მიუხედავად იმისა, 

რომ ხანში შესულია, მაინც შეუძლია პიანინოზე დაკვრა. 

ასევე, ტექსტის გააზრება კარგად განახორციელა მონაწილე D3-მაც, თუმცა მასში იყო ადგილები, 

გარკვეული დეტალები, რომლებიც მეტ სიზუსტეს მოითხოვდნენ მისგან:  

ა) პირველ რიგში, საკმაოდ იყოყმანა პირველი აბზაციდან გამოეტანა დასკვნა მუშაობს თუ არ მუშაობს 

მთავარი მოქმედი პირი, თუმცა ტექსტში, პირველივე აბზაცში, გასაგებად წერია შემდეგი წინადადება I 

don’t work anymore: I worked long enough, and very hard. მას ხელახლა დასჭირდა გადახედვა პერსონაჟის 

დღის განრიგისთვის, რის შემდეგად, დაასკვნა, რომ არ მუშაობდა.  

ბ) black woman თარგმნა, როგორც შავგვრემანი ქალი.  

გ) მონაწილემ შემდეგი მონაკვეთი You have to be young to play the guitar, unless you are very great ასე 

გაიაზრა:  

ანუ, შენ თუ არა ხარ ძალიან მაგარი და დიდებულიო, ახალგაზრდობაში კარგად ვერ დაუკრავ 

გიტარასო.  

დ) წინადადების ეს მონაკვეთი It took me ten years to discover I had no ear ცოტა გაუჭირდა 

გასააზრებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მიხვედრით თავდაპირველად სწორედ მიხვდა, რომ სმენა 

იგულისხმებოდა, მაინც არ ენდო თავის ვერსიას და ლექსიკონის გამოყენების შემდეგ თქვა:  

ალბათ, დამსახურებაა. ანუ, მე არ მქონდა დამსახურებაო. ეხლა, მე როგორ გავიგო, როგორ არის 

ნახმარი?.. აბა, ყური რა შუაშია. ალბათ ეგრეა, არაფერი მიკეთებია, თუ არაფერი გამომიმუშავებიაო, 

ვერ ვიგებ მაგას. 



 

 

მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტმა F3-მა ტექსტი საბოლოო ჯამში ნორმალურად გაიაზრა, 

თვალშისაცემი ხარვეზები მაინც გამოვლინდა გააზრების დროს: 

ა) მონაწილის მიხედვით, „ალბათ, სამუშაომდე ასწრებს ჭამას და მიდის და სამუშაომდე აქვს ლანჩი“, 

მაშინ როდესაც ეს კაცი არ მუშაობს. 

ბ) გარდა ამისა, მონაწილის მიხედვით, პერსონაჟს პარიზის ქუჩებში სიარულის დიდი სურვილი აქვს, 

მაშინ როდესაც ავტორი წერს: But I like only to ride in the country – going somewhere – not in a hall in the 

middle of Paris, going in circles. ანუ, პერსონაჟს ურჩევია ცხენის ქალაქგარეთ ტარება და არ ხიბლავს 

პარიზის შუაგულში ცხენით სიარული.  

გ) მიას შვილიშვილის ნაცვლად მონაწილე ახსენებდა მის შვილს, და ეს ფაქტი ძალიან უცნაურია. 

დ) ერთგან მონაწილემ განაცხადა, რომ მია ამ კლუბში მსახიობის მოვალეობით იყო ჩამოსული, ხოლო 

ავტორი მისი კლუბში ჩამოსვლის ამგვარ მიზეზზე საერთოდ არაფერს წერს. 

ე) წინადადებას Life is long, when you live a long time – that seems a simple fact, but you don’t know it until you 

have a lunch like this one ასეთი ინტერპრეტაცია გაუკეთა: „ხო რაა, ცხოვრება არის საკმაოდ გრძელიო და 

ჩემი აზრით, ყველაფერი უნდა მოასწრო“. როგორც წინადადებიდან ჩანს, ავტორი ყველაფრის 

მოსწრებაზე არაფერს ამბობს, მაგრამ აქ უკვე მონაწილის შეხედულება გამოჩნდა ცხოვრებაზე. 

ვ) მონაკვეთს You have to be young to play the guitar, unless you are very great აშკარად არასწორი 

ინტერპრეტაცია გაუკეთა:  

ანუ, რა ვიცი... ახალგაზრდობაში კარგად უკრავდა. ანუ, შენ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ იმისთვის, რომ 

დაუკრა გიტარა და ასევე ძალიან... არანაკლებ დიდებულიო.  

ზ) წინადადების Renard was gifted წაკითხვის შემდეგ მონაწილემ განაცხადა: „აა, ალბათ, რენარდმა 

დაასაჩუქრა“. აქ ძალიან უხეში შეცდომაა დაშვებული ვნებითი გვარის არცოდნის თუ ვერცნობის გამო, 

და ასეთი ტიპის შეცდომას შეუძლია ხარვეზი გააჩინოს ტექსტის აღქმის კუთხით, თუ ტექსტის 

შემდეგი ნაწილი არ უზრუნველყოფს ისეთი ინფორმაციის მიწვდას, რომელიც ამ ხარვეზს 

გამოასწორებს. საბედნიეროდ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ავტორი აგრძელებს საუბარს, თუ რა 

კუთხით იყო რენარდი ნიჭით დაჯილდოვებული და ამ ხარვეზს დიდი გავლენა აღარ მოუხდენია 

ტექსტის შემდგომ გააზრებაზე.  

მონაწილე G2-ის მიერ ტექსტის გასააზრებლად ბევრი სტრატეგია იქნა გამოყენებული და 

ტექსტიც ნორმალურად იყო გაგებული. ჩამოვთვლი უზუსტობებსა და ხარვეზებს, რომლებიც მის 

მიერ იქნა დაშვებული: 

ა) მონაწილის მიხედვით, „... ეს კაცი მუშაობს სადღაც კლუბში, სადაც ხვდება ისეთ ადამიანებს, 

რომლებიც ნაცნობები არიან და ცნობილები არიან“. მოთხრობის მიხედვით, კაცი უმუშევარია. 

ბ) ასევე, მისი მიხედვით, ამ კაცს ცხენის ტარება არ შეუძლია. მოთხრობის მიხედვით შეუძლია, თუმცა 

ფეხით სიარულს ამჯობინებს. 



 

 

გ) მოთხრობის მიხედვით, მიას სამი შვილი ჰყავდა, მონაწილემ რატომღაც ჩათვალა, რომ მიას ჰყავდა 

ნახევარი და-ძმები. 

რაც შეეხება იმ რამდენიმე წინადადებას, სადაც წინა მონაწილეებთან ასე კარგად გამოჩნდა 

ტექსტის მაორგანიზებელი ელემენტების ცოდნა-არცოდნის საკითხი, სტუდენტ G2-თან არ გამოჩნდა, 

რადგან ის ისე დეტალურად არ მისდევდა ტექსტს, ჰყოფდა უფრო დიდ მონაკვეთებად და ამ 

მონაკვეთების წაკითხვის შემდეგ მოკლედ ახდენდა წაკითხულის შეჯამებასა და საკუთარი აზრისა 

თუ ვარაუდების დაფიქსირებას.  

საერთო შინაარსის გაგება მონაწილე A3-სთვისაც არ იყო რთული. გავამახვილებ ყურადღებას იმ 

ხარვეზებზე, რაც კითხვის გააზრების პროცესში იგრძნობოდა: 

ა) მონაწილის მიხედვით: 

დიდი ხანია ეს ადამიანი მუშაობს და ძალიან კარგად მუშაობს.  

ბ) მასში დაბნეულობა გამოიწვია წინადადებამ: Mia’s husband – my dear friend, my brother –was called 

Renard, და სესიის ბოლოს ვერ გაარკვია რენარდი მთავარი მოქმედი პირის ძმა იყო, თუ მეგობარი.  

ასევე მოვიყვან იმ მონაკვეთებს, რომელთა არასწორი ინტერპრეტაცია მოახდინა მან ან გაუჭირდა 

გააზრება: 

ა) You have to be young to play the guitar, unless you are very great. შენ ხარ... პატარა იყავიო, რომ დაგეკრა 

გიტარაზეო, მაგრამ შენ კარგი იყავი მაინცო. 

ბ) My fingers, my technique, they were above the rest...  ესეც ვერ გავიგე. 

გ) He played the piano more beautifully than you have ever heard, with no music, all by ear. ანუ, ამ კაცზეა 

ლაპარაკი, ძალიან კარგი პიანისტიც იყოვო, მაგრამ all by ear ეს ვერ გავიგე. ანუ თვითონ უკრავდაო. 

ანუ, კარგად ვერ გავიგე, with no music მუსიკის გარეშე? 

დ) He used to help me, writing down the music, working out the harmonies, teaching me songs. აა, ეს კაცი 

ძალიან კარგი იყო, თუ თავისი ძმა არის, ზუსტად ვერ გავიგე. მაგრამ ეს კაცი ეხმარებოდა სიმღერების 

დაწერაში, ანუ სულ ჰარმონიაში იყვნენ, ანუ კარგად ეწყობოდნენ ერთმანეთს? 

 

დანართი #22.3. დღიურები „აქვა ბულვარი“ - გამოყენებული სტრატეგიები 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა    √   √  

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება    √     

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

√   √ √  √  

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია √        



 

 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან       √  

სიძნელეების იდენტიფიცირება √   √ √  √  

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

√ √    √ √  

ვარაუდების შემოწმება √ √    √ √  

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √  √    √ √ 

ინფორმაციის შეჯამება  √ √   √   

დასკვნების გაკეთება √ √    √ √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება         

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √  √      

გაგების შემოწმება         

თვითკორექცია √        

გონებრივი თარგმანი         

განსჯის გადავადება         

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან    √     

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე 

ყურადღების გამახვილება 

        

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 9 4 3 5 2 4 8 2 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება და ვარაუდების შემოწმება: 

მონაწილე A3-ს გამოყენებული აქვს ვარაუდების დაშვება და მათი შემოწმება. თავდაპირველად, მის 

მიერ ნავარაუდებია, რომ მთხრობელის ცოლი გაცილებით ახალგაზრდაა, ხოლო შემდგომ ნაწილში 

ნაპოვია დამადასტურებელი წინადადება, სადაც ჩანს, რომ ის მართლაც ბევრად უმცროსია ქმარზე. 

მონაწილე C3  აქტიურად იყენებდა ვარაუდებსა და მათ შემოწმებას:  

C3 - სულ მალე ელზამ ეჭვიანობა დაიწყო რენარდის წარმატების გამო (სავარაუდოდ, მათი ქორწინება 

კრახით დასრულდება). 

სხვა ეპიზოდის შემდეგ მან კიდევ მიმართა ვარაუდებს:  

C3 - რენარდმა ცოლად შეირთო მია და იახტით მარტინიკში წავიდნენ. (სავარაუდოდ, ვინმეს რამე 

შეემთხვევა).  

მოგვიანებით, მის ჩანაწერში შევხვდით ვარაუდების შემოწმებებსაც:  

C3 - სულ მალე, რენარდი და ელზა დაშორდნენ (!). 

C3 - როგორც მოსალოდნელი იყო, რენარდი სანაპიროზე მცოცავ ქვიშაში ჩავარდა და დაიღუპა.  

მონაწილე H2-ის მიერ მოყვანილი შემდეგი ფრაზიდან ირკვევა, რომ მის მიერ გამოყენებულია  

ვარაუდების დაშვება და მისი შემოწმება:  



 

 

H2 - შემდეგ გვეუბნება მთხრობელი, რომ მათი ქორწინება განქორწინებით დასრულდა, რაც 

მოსალოდნელი იყო. (ანუ, გარკვეული ვარაუდები მათ განქორწინებასთან დაკავშირებით მონაწილეს 

უკვე ჰქონდა). 

ვარაუდების დაშვებასა და შემოწმებას იყენებდა მონაწილე G2. ხმამაღლა ფიქრის სესიებიდანვე 

გამოჩნდა მისი ვარაუდი, რომლის მიხედვითაც მთავარ გმირს მიას მიმართ რაღაც გრძნობა შესაძლოა 

ჰქონოდა, რადგან ასე ზუსტად ახსოვდა მისი სიცილი და ჩვევები. დღიურში მოხდენილია ამ 

ვარაუდის შემოწმება: 

G2 - შემდეგ აბზაცში ირკვევა, რომ ეს კაციც ქორწინდება და მის ცხოვრებაში საერთოდ არ ჩანს მია, 

რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი მგონია. 

 მონაწილეს კიდევ აქვს გამოყენებული ვარაუდების დაშვება და მათი შემოწმება: 

G2 - მგონია, რომ რაღაც ცუდი უნდა მოხდეს (ვარაუდი). 

G2 - აქ უკვე ვრწმუნდები, რომ ცუდი ამბავი დატრიალდება - მიუხედავად იმისა, რომ რენარდი კარგი 

მოცურავე იყო, ტალღებმა მის შეწინააღმდეგებასა და ბრძოლას აჯობა და შთანთქა ის  (შემოწმება). 

ვარაუდების ნაწილი ისეა გაკეთებული, რომლის დაშვების საშუალებასაც მოთხრობაში 

მოცემული ინფორმაცია არ გვაძლევს. მაგალითად, მონაწილის მიხედვით: 

G2 - ნახსენებია გერმანია და პარიზი. თითქოს, ამ ორი ქვეყნის ცუდი დამოკიდებულება გავლენას 

ახდენს მათ ურთიერთობებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ასეთი სიტუაცია ყოფილა ადრე, 

მგონია, ახლაც რაღაცა კავშირი უნდა ჰქონდეს ამ ქვეყნების ხსენებას მის გამოჩენასთან. (მოთხრობის 

მიხედვით, გერმანელი ნახსენებია მხოლოდ იმ კონტექსტში, რომ მიას ბავშვები ჰყავდა გერმანელი 

მამაკაცისგან). 

G2 - ჩემი ვარაუდით მგონია, რომ ეს კაცი მას ადანაშაულებს მეგობრის სიკვდილში. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: შეკითხვების დასმას 

და პასუხების პოვნას მონაწილე E2 მიმართავდა:  

E2 - რა მიზნით ამბობდა მთხრობელი, რომ მას ჯერ კიდევ შეეძლო გიტარაზე დაკვრა არც ისე კარგად?  

E2 - რატომ მოიყვანა მეორე ცოლი, თან თავისი შვილის ასაკის, როცა ამბობს, რომ ორი კარგი ცოლი 

ჰყავდა? რატომ გაეყარა პირველს, თუ ის კარგი ცოლი იყო? 

E2 - მთავარი გმირი ამბობს, რომ ის რა თქმა უნდა, არ შეურთდა მათ. საინტერესოა, რატომ? 

მალევე მან პასუხი იპოვა თავის მიერ დასმულ კითხვაზე: 

E2 - შემდეგ აბზაცში ნათელი ხდება, თუ რატომ არ გაჰყვა მთხრობელი მათ - ისინი იმ პლაჟისკენ 

წავიდნენ, სადაც მცოცავი ქვიშა იყო. 

მონაწილე H2-ს კითხვის მომენტში დაებადა კითხვები:  

H2 - რატომ უხდის შვილებს მამა მადლობას, ან იღუპება თუ არა ძაღლი? 

ინფორმაციის შეჯამებას მონაწილე C3-თან შევხვდით, როდესაც მას შეჯამებული აქვს საკმაოდ დიდი 

მონაკვეთი: 



 

 

C3 - ავტორი საუბრობს რენარდის ცხოვრების შესახებ მას შემდეგ, რაც მია გაიცნო და იმ სოციალურ 

ფონზე, რის გამოც მოუწიათ საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა. 

ასევე, ინფორმაციის ძალიან ზოგადი შეჯამება აქვს გამოყენებული მონაწილეებს D3-სა და G2-ს: 

D3 - საუბარია რენარდის სიკვდილზე, თუ როგორ და სად დაიღუპა იგი. 

G2 - რენარდისა და მისი ოჯახის აღწერაა მომდევნო აბზაცში და მათ ოჯახში არსებულ სიტუაციაზე, 

ქაოსსა და ხალხმრავლობაზეა საუბარი. 

დასკვნების გაკეთება: რამდენიმეჯერ ჩანს მონაწილე A3-ის მიერ გაკეთებული დასკვნები: 

A3 - დასაწყისში ჩანს, რომ ეს კაცი აღარ მუშაობს, და ალბათ, საპენსიო ასაკშია. 

A3 - ჩანს, რომ მიამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მასზე, რადგან ის ძალიან ლამაზი იყო. 

A3 - ისეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ ეს კაცი დაკარგულია ფიქრებში და რეალობას გაურბის. 

მონაწილე C3-ს ასევე გაკეთებული აქვს დასკვნა პერსონაჟის ქცევიდან გამომდინარე: 

C3 - ...ჩანს, რომ მიუხედავად პირადი შეხედულებისა, პატივს სცემს ცოლის აზრსა და შეხედულებებს. 

სტუდენტ H2-თან დასკვნა გაკეთებულია საკუთარი შეხედულების გავლენით: 

H2 - თუ აქამდე ვფიქრობდი, რომ ელზა სინდისის ქენჯნისა და პასუხისმგებლობის გამო მოიყვანა 

ცოლად, ახლა ვფიქრობ, რომ მას უბრალოდ მარტო ყოფნის და პასუხისმგებლობის ეშინოდა. 

მონაწილე J4-იც ასევე თავისი შეხედულების გავლენით ანხორციელებდა დასკვნებს. მისი 

მიხედვით, 

J4 - ...ავტორი გვეუბნება, რომ ელზას შურს რენარდის შესაძლებლობების, წარმატების და მეგობრების 

და სმას იწყებს. ვფიქრობ, რომ ჰყვარებოდა, ასე არ მოექცეოდა ელზა რენარდს. 

დასკვნის გაკეთებას სტუდენტ G2-თანაც შევხვდით: 

G2 - ირკვევა ისიც, რომ ამ კაცის ცოლი, ვინც მოგვითხრობს ამ ამბავს, თავს შორს იჭერს მიასა და 

რენარდის ოჯახთან ურთიერთობაში. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა - მონაწილე A3 ცდილობდა გაერკვია სიტყვის 

მნიშვნელობები. მას ჩამოწერილი აქვს ის სიტყვები, რომელთა შინაარსსაც მიხვდა. მისი მიხედვით, 

A3 - სიტყვა impose ვერ გავიგე, მაგრამ ვივარაუდე, რომ ნიშნავს თავის არიდებას... divorced არ ვიცოდი, 

მაგრამ კონტექსტიდან მივხვდი, რომ განქორწინებას ნიშნავს... bottom ვივარაუდე, რომ ფსკერია... 

მონაწილე H2-ს გამოყენებული აქვს სიტყვის კონტექსტში მიხვედრის სტრატეგია:    

H2 - არ ვიცი ზუსტად სიტყვა godfather-ის მნიშვნელობა, მაგრამ კონტექსტიდან გამომდინარე ნათლიას 

უნდა ნიშნავდეს. 

ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მონაწილე J4-ს მითითებული აქვს სიტყვის მნიშვნელობის 

კონტექსტში მიხვედრა, იყო მაშინ, როდესაც ის შეეცადა სიტყვის sniff მნიშვნელობის მიხვედრას 

კონტექსტში: He didn’t know not to sniff at women’s shoes… და თარგმნა ის, როგორც ალოკვა.  

სტუდენტი D3-ის ჩანაწერებიდან ვკითხულობთ: 

D3 - სიტყვებს არ ვნახულობ, კონტექსტში ვიგებ. 



 

 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად: მონაწილე A3-

ს ჩამოწერილი აქვს ის სიტყვები, რომლებიც ლექსიკონში მოძიებულია მის მიერ. 

A3 - სიტყვა bambini ბავშვს ნიშნავს, ეს ლექსიკონში ვნახე. 

მონაწილე E2-ის ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ ის იყენებდა ლექსიკონს: 

E2 - And then sometimes I think I can outlive them all. ამ წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა outlive და 

ვინაიდან მის გარეშე აზრი ვერ  გავიგე, ის ლექსიკონში მოვძებნე. 

მონაწილეების H2-ისა და F3-ის ჩანაწერებში გვხვდებით მათ მიერ ლექსიკონის გამოყენებას. 

მათ ჩამოთვლილი აქვთ უცხო სიტყვები, რომლებიც მოძებნეს ლექსიკონში: H2 - gambling, shallow, suck, 

jawbone, jerk, approving. 

F3 - impose, gambling it away, embarrassed, jawbone, sparkles, frowned, leash, strap, slaughter, offend, stable, 

swinging, gendarme, shore, pushed, stiff, chest. 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია: სტრატეგია გამოყენებულია A3-ის მიერ:    

A3 - ამ წუთას თვალწინ წარმომიდგა სასოწარკვეთილი მამაკაცი, რომელმაც არ იცის, რა გააკეთოს... 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება ჩანს მონაწილე A3-ის დღიურიდან. მისი მიხედვით, 

A3 - The dog has grown stiff in my arms. ვივარაუდე, რომ ძაღლი მოკვდა. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება გამოყენებული აქვს მონაწილე D3-ს, რომელსაც მან 

შინაარსის გაგება უწოდა. მისი მიხედვით: 

D3 - ვკითხულობ აბზაციდან მეორე აბზაცამდე, შინაარსი გავიგე... 

სიძნელეების იდენტიფიცირება კარგად ჩანს მონაწილე A3-ის ჩანაწერებში. მას მითითებული აქვს 

კონკრეტული წინადადებები და აბზაცები, რომლებიც გაუჭირდა. მას ერთულა ის მონაკვეთი, 

როდესაც ავტორი ძაღლზე საუბრიდან უცებ ცხენზე გადადის. ასევე, მას ერთულა ბოლო აბზაციც:  

A3 - ბოლო გვერდი ზუსტად ვერ გავიგე, რა იგულისხმებოდა, რადგან, მგონია, რომ ის უბრალოდ 

გახარებული იყო მისი შვილების დანახვით... 

მონაწილე E2-ის მიხედვით, 

E2 - At this time I married my first wife, and I could not impose Renard and his family on my wife. ამ 

წინადადებაშიც საკმაოდაა ჩახლართული აზრი. ყველა სიტყვა გასაგებია, მაგრამ რთულია დასკვნის 

გამოტანა. 

სირთულის იდენტიფიცირება კიდევ ჩანს აღნიშნულ მონაწილესთან, როდესაც მან დაწერა 

ჩანაწერში: 

E2 - ...რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რა გოგონების სახლზე და აბაზანაზე საუბრობს მთავარი გმირი. 

საყურადღებოა, რომ მონაწილე H2-ს გაუჭირდა მწერლის სათქმელის დანახვა ტექსტში:  

H2 - ...ბოლო გაუგებარია ჩემთვის, რატომ უხდის შვილებს მამა მადლობას, ან იღუპება თუ არა ძაღლი? 

(ეს კითხვა მონაწილესთვის უპასუხოდ დარჩა). 

სირთულის იდენტიფიცირება მონაწილე F3-ის ჩანაწერებშიც ჩანს. ტექსტი, მისი მიხედვით: 



 

 

 F3 - ...უაზროდ გასაგები იყო, ვითომც ადვილი, თითქმის უმეტესი სიტყვები ვიცოდი, მაგრამ 

სირთულეები იყო ზოგადად აზრის სრულყოფილად გასაგებად... 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანი ქმედებები არ იყო განხორციელებული მის მიერ 

აღნიშნული სირთულის დასაძლევად, და მონაწილის ჩანაწერში ძალიან ბევრი ხარვეზია 

დაფიქსირებული.  

სირთულის იდენტიფიცირება არ მომხდარა მონაწილე D3-ის მიერ, რამაც ხელი შეუშალა 

ტექსტის უფრო დაკვირვებით წაკითხვას და სტრატეგიათა ცვლილებას. პირიქით, მონაწილის თქმით: 

D3 - აზრი ნათლადაა წარმოჩენილი. 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: მონაწილე H2 იყენებდა თავის ცოდნას. მაგალითად, მას 

შეხვდა ფრანგულად დაწერილი სიტყვა, რომელზეც განაცხადა: 

H2 - ტექსტში გამოყენებულია სიტყვა rue, რომელიც ფრანგულად ქუჩას ნიშნავს.  

გაგების შემოწმებას მონაწილე E2-მა მიმართა. ერთ-ერთი მომენტის მიმოხილვისას, მისი მიხედვით,  

E2 - ეს მაგალითი ოდნავ დამაბნეველია, რადგან მთხრობელი ძაღლზე საუბრობს და უცბად, ცხენზე 

გვიყვება. მაგრამ შემდეგ ვხვდებით, რომ ის ცხენის საქციელს ძაღლისას ადარებს და ეშინია, ისიც 

ასეთი ურჩი არ აღმოჩნდეს. 

თვითკორექციის გამოყენება ჩანს A3-ის ჩანაწერებში. ხმამაღლა ფიქრის სესიიდან ჩანდა, რომ 

მონაწილე ვერ იგებდა რენარდი მთავარი მოქმედი პირის ძმა იყო თუ მეგობარი. ხოლო დღიურში ჩანს, 

რომ დაზუსტებული და შესწორებულია ეს ხარვეზი: 

A3 - აქ ჩანს, რომ მიას ქმარი იყო მისი მეგობარი, მას რენარდი ერქვა... 

კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვა ჩანს მონაწილე J4-თან. მოთხრობის 

მიხედვით, ძაღლი კვდება და აქვა ბულვარში რომ შეუშვან, პერსონაჟი ხელში დაიჭერს და თავს 

აუწევს ძაღლს, ხოლო მონაწილის მიხედვით,  

J4 - ძაღლიც მოღონიერდა პატრონის ხელებში. (მოთხრობაში მითითებულია, რომ ძაღლის გულისცემა 

და სუნთქვა შეწყდა, და რომ ძაღლი მკვდარია). 

კონცენტრაციას ხშირად კარგავდა მონაწილე F3 და ის ინფორმაცია, რომელიც ზედაპირზევე 

იყო და რომლის დანახვაც რთული არ უნდა ყოფილიყო, ხარვეზებით გაიაზრა: 

F3 - მონაწილის მიხედვით, მია მისი ახლო მეგობრის ცოლი აღმოჩნდა. (სინამდვილეში კი არ 

აღმოჩნდა, მთავარი გმირი მას იცნობდა და იცოდა ვინც იყო);  

F3 - პოლო კლუბში მია თავის შვილთან კი არა, შვილიშვილთან არის;  

F3 - მონაწილის მიხედვით, მიამ და მთავარმა გმირმა გაიხსენეს რენარდის სიკვდილის ამბავი და 

ორივე მოწყენილი იყო და ამ ამბავს ძალიან  განიცდიდა. (მოთხრობის მიხედვით კი, რენარდის 

სივდილზე არ უსაუბრიათ, თუმცა ორივე ფიქრობდა მასზე);  

F3 -  ძაღლი მარტომ გაასეირნა პერსონაჟმა და არა თავის შვილთან ერთად.  



 

 

კიდევ უფრო ხშირი კონცენტრაცისა და ყურადღების დაკარგვა ჩანს მონაწილე D3-თან, რომელიც 

მის მიერ ტექსტის გააზრებაზე აისახა. მოვიყვან მონაწილის ჩანაწერებს: 

D3 - განიხილავენ რენარდის სიკვდილს, თუ როგორ მოკვდა იგი (ავტორი გარკვევით წერს, რომ ამ 

საკითხზე მას და მიას არ უსაუბრიათ); 

D3 - პოლოდან სახლში დაბრუნებისას ფიქრობს ზოგადად ქვირივობაზე (მთელ ნაწარმოებში 

ადამიანის მოკვდავობა განიხილება, და არა ზოგადად ქვრივობა); 

D3 - ძაღლის სამკურნალოდ მიდის პოლოში, სადაც ცხენების ექიმია, მია იქაა (ასევე ნათლად წერია, 

რომ პერსონაჟს თავში გაუელვა ფიქრმა პოლოში წასვლაზე, თუმცა უმალვე უკუაგდო ეს ფიქრი); 

D3 - ძაღლით წავიდა სახლში, თუმცა შვილები იქ არ დახვდნენ. (მოქმედი პირი აქვა ბულვარში 

წავიდა, და ნახა კიდეც თავისი შვილები). 

აღნიშნული მონაწილის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ კონცენტრაციის დაკარგვის შემდეგ არ 

მომხდარა შემდგომი მონიტორინგი და ყურადღების შემდგომი კონცენტრაცია. 

კონცენტრაციისა და ყურადღების დაკარგვის მაგალითი ჩანს სტუდენტი G2-ის ჩანაწერებშიც: 

G2 - იგი [რენარდი] შვილიან ქალზე ქორწინდება ძალიან მალე, რომელთანაც ურთიერთობას ძალიან 

მალე ასრულებს, იწყებს ლოთობას და ცხოვრების გზას სცდება. მოთხრობის მიხედვით კი: ...then Elza 

became jealous of Renard’s ability, of his success and his friends, and she started to drink. (აღნიშნული 

მონაკვეთიდან ირკვევა, რომ არ არის გამახვილებული ყურადღება წინადადების ქვემდებარეზე, 

მონაწილეს არეული აქვს ის მომენტი, თუ ვინ იწყებს ლოთობას). 

შედარებით ნაკლებმნიშვნელოვანი ხარვეზი, კონცენტრაცის დაკარვის გამო, ჩანს მონაწილე 

A3-თან: 

A3 - გაკიცხავს გაეტანს, მის ვაჟს და სჯის. და მის ქალიშვილს, ალექსს გაუშვებს საცურაო აუზზე. 

(რეალურად, საცურაო აუზზე გაეტანსაც უშვებს და ალიქსსაც, და ასევე თათისაც).  

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან: სტრატეგიის გამოყენება კარგად ჩანს E2-ის დღიურში. 

მონაწილე წერს:  

E2 - ამ ნაწარმოებიდან უამრავი რამის სწავლა შეგვიძლია. მაგალითად, იმის, თუ რამდენად ცუდი 

შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ჩვენს დაუფიქრებელ გადაწყვეტილებასა და საქციელს. ის ასევე გვეხმარება, 

რომ უფრო კეთილშობილ პიროვნებებად ჩამოვყალიბდეთ და სხვის უბედურებაზე გული არასდროს 

გავიქვავოთ. ადამიანების უმეტესობა ყველაფერ კარგს მხოლოდ მაშინ აფასებს, როცა კარგავს მას. ეს 

ნაწარმოები იმის გაცნობიერებაშიც გვეხმარება, რომ დღესვე ვიყოთ ბედნიერები და 

გავუფრთხილდეთ ყოველივე იმას, რაც გვაქვს. 

 

 

 



 

 

დანართი #22.4. დღიურები „აქვა ბულვარი“ - ტექსტის გააზრება 

 

მონაწილე A3-ის მიერ მოკლე მოთხრობის გააზრება საკმაოდ კარგად განხორციელდა, 

სტუდენტ C3-ს არ ჰქონდა სირთულე აქვა ბულვარის შინაარსის გააზრებისას. იგი მიჰყვებოდა 

მწერლის თხრობის სტილს და თავის ჩანაწერში წერდა მოცემული მოთხრობის მოკლე შინაარსს. 

მნიშვნელოვანი დეტალები არ არის გამოტოვებული და შესაფერისად არის გაგებული. ერთადერთი 

ბუნდოვანება, რომელიც მის ჟურნალში გამოჩნდა, არის შემდეგი: როგორც ჩანს, მონაწილეს 

ნაწარმოების სათქმელი და აზრი არ აქვს დანახული. რაც პერსონაჟს აწუხებს, არის მოკვდავობის თემა, 

და ძაღლის სიკვდილის შემდეგ უფრო უმძაფრდება და აწუხებს ეს თემა, და სასწრაფოდ გასწევს 

შვილებისკენ, იმის დასანახად, რომ მისი შვილები ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. მონაწილის 

მიხედვით კი: 

C3 - ამ ამბავმა სენტიმენტალური მოგონებები აუშალა და შვილების ნახვა მოუნდა.  

ტექსტის კარგი გააზრება ჩანს სტუდენტი E2-ის ჩანაწერებში. მას შინაარსობრივად ყველაფერი 

სწორედ აქვს გაგებული: მთავარი პერსონაჟისა და მისი ოჯახის ცხოვრება, რენარდის ორივე 

ქორწინება, მისი განქორწინება, რენარდისა და ძაღლის სიკვდილი... მაგრამ მას ცოტა ბუნდოვანება 

მაინც დაუტოვა ტექსტმა და დასმული აქვს კითხვები:  

E2 - შემდეგ აბზაცში რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რა გოგონების სახლზე და აბაზანაზე საუბრობს 

მთავარი გმირი...  

ასევე, მონაწილე E2-ს ავტორის მესიჯი და თემატიკა მისი ჩანაფიქრისგან განსხვავებულად აქვს 

გაგებული. 

ავტორის აზრი საერთოდ არ ჩანს მონაწილე F3-ის ჩანაწერებიდან და შინაარსობრივ 

გააზრებაში საკმაოდ ბევრი ზემოთ ნახსენები ხარვეზი გამოიკვეთა. გარკვეული სირთულეები G2-

თანაც ჩანს. ძირითადად, აზრის წარმართვის სიმცდარე ამ კონკრეტული მოთხრობის წაკითხვისას 

გამომდინარეობდა ძალიან ბევრი ვარაუდებიდან, რომელსაც ის აკეთებდა. ტექსტის ფინალი მწერლის 

შეხედულების გაგების თვალსაზრისით, ნაწილი კარგად არის გაგებული, ნაწილი შეცდომით: 

G2 - ...იგი თვლის, რომ ბედნიერი უნდა იყოს თავისი შვილებით, რადგან მას ჰყავს ისინი (სწორედ 

დანახულია, რადგან ის მადლობას ეუბნება უფალს, რომ მისი შვილები ცოცხლები და ჯანმრთელები 

არიან). 

G2 - ეს სიკვდილი [ძაღლის] მთხრობელში დანაშაულის გრძნობას აღძრავს, რომელსაც იგი მხოლოდ 

თავისი საყვარელი შვილების მიმართ განიცდიდა. (ავტორს მსგავსი არაფერი არ აქვს ნახსენები 

მოთხრობაში). 

გარკვეული უზუსტობა ნაკლებად მნიშვნელოვან დეტალებშიც გამოჩნდა. მაგალითად, 

მონაწილის მიხედვით, მია და რენარდი ცხოვრებას სახიფათო სანაპიროზე იწყებენ. რეალურად, ისინი 

იახტით წავიდნენ სანაპიროზე (სავარაუდოდ დასასვენებლად), სადაც რენარდი დაიღუპა. ასევე, მისი 



 

 

აზრით, რენარდს ვერ პოულობენ, და ეს ასეცაა, თუმცა დიდი ხნის ძებნის შემდეგ იპოვეს მისი ყბის 

ძვალი, თვითონ გვამი ზვიგენების მიერ იყო შეჭმული.   

გარკვეული ხარვეზებია დაფიქსირებული სტუდენტთან H2. საკუთარი თვალსაზრისები და 

შეფასებები გავლენას იმდენად ახდენდა მოთხრობის კითხვის პროცესში, რომ გადაჭარბებულ, 

მოთხრობაში არარსებულ თვისებებსაც მიაწერდა პერსონაჟებს. მაგალითად:  

H2 - თუ აქამდე ვფიქრობდი, რომ ელზა სინდისის ქენჯნისა და პასუხისმგებლობის გამო მოიყვანა 

ცოლად, ახლა ვფიქრობ, რომ მას უბრალოდ მარტო ყოფნის და პასუხიმგებლობის ეშინოდა.  

ასევე, ცოტა მოგვიანებით მის დღიურში ვკითხულობთ:  

H2 - მთხრობელი აბზაცის ბოლოში თავის ეჭვიან ხასიათსაც ამჟღავნებს.   

კიდევ ერთი ხარვეზი გამოჩნდა ჩანაწერებში: 

H2 - მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა რა ძვირფასი იყო ეს ძაღლი მისი შვილებისთვის, 

უყურადღებოდ ტოვებს და ძაღლს მანქანა არტყავს. (მოთხრობის მიხედვით ასეთი უყურადღებობა, 

როგორც ასეთი, ნაჩვენები არ არის). 

 

დანართი #23.1. IV სესია „უზარმაზარი რადიო“ - გამოყენებული სტრატეგიები 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

  √   √  √ 

ვარაუდების შემოწმება   √   √  √ 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა √ √ √ √ √  √  

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება √ √       

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან √        

ინფორმაციის შეჯამება   √ √ √   √ 

დასკვნების გაკეთება √ √  √ √ √  √ 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება  √   √    

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა √ √ √ √ √ √ √ √ 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა      √   

გონებრივი თარგმანი √ √ √ √ √ √ √ √ 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება √  √  √ √  √ 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √ √ √ √ √  √ √ 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება √  √ √ √ √ √ √ 



 

 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება √ √ √ √ √ √ √ √ 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √ √ √ √ 

განსჯის გადავადება √    √ √  √ 

თვითკორექცია √  √ √  √ √  

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია  √    √   

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების 

კონტროლი 

  × × × × ×  

სიძნელეების იდენტიფიცირება √  √ √ √ √ √  

გაგების შემოწმება √    √ √   

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 15 10 13 11 14 14 9 12 

 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ ვარაუდების დაშვება: აღნიშნულ ნაწარმოებშიც 

შეგვხვდა მონაწილეების მიერ ვარაუდების დაშვების სტრატეგია. მას მიმართავდნენ მონაწილეები G2 

და J4, ყველაზე ხშირად კი სტუდენტი D3. 

G2 -ანუ ცოლქმარზეა საუბარი, რომელთა შემოსავალი არის რაღაც რადიოსთან კავშირში, ალბათ. 

D3 - სათაურიდან გამომდინარე, რადიოს რაღაც დანიშნულება ექნება გარკვეული, ან შეიძლება 

რადიოზე იყოს საუბარი. 

D3 - ჩემი აზრით, ალბათ, მათ აქვთ მერე რადიო. 

D3 - ალბათ, რაღაც შეემთხვევა ამ რადიოს.   

მონაწილე J4-მა  სათაურის წაკითხვის შემდეგ გააკეთა ძალიან ზოგადი ვარაუდი:  

J4 - ანუ, სათაურიდან გამომდინარე, ალბათ, რადიოსთან იქნება დაკავშირებული.   

ვარაუდების შემოწმება ხდებოდა მონაწილეების G2-ის, D3-ის და J4-ის მიერ. 

G2 - ანუ, ისევ ეს ქალია, რომლისთვისაც წარმოუ... რომლისთვისაც, როგორც თავში ვთქვი, რომ რაღაცა 

მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს მეთქი, აშკარად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ქალისთვის 

მუსიკას, იმიტომ რომ ყველა საქმის შემდეგ ცდილობს ისიამოვნოს მუსიკით და რთავს რადიოს.   

D3 - …they spent a good deal of time listening to music on the radio. აი, გამოჩნდა ჩვენი რადიოც. 

J4 - თავიდან კი ვიფიქრე, რომ იყვნენ არცთუ ისე შეძლებულნი, მაგრამ ბოლოსკენ რომ ჩავედი, 

ვიფიქრე, რომ  საკმაოდ შეძლებული ხალხი ყოფილან, რადგან მოახლეც ჰყავდათ და კარგად 

მოწყობილი სახლიც ჰქონდათ. 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა აღნიშნული ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს საკმაოდ ხშირად იქნა 

გამოყენებული. მას მიმართავდა უმრავლესობა: 

A3 - Their radio was an old instrument…  ანუ, მათ ჰქონდათ რადიო? 



 

 

A3 - Neither of them understood the mechanics of radio – or of any of the other appliances that surrounded them. 

არცერთმა არ იცოდაო მექანიკაო, მექანიკური მხარე? 

A3 - when the instrument faltered... როცა ფუჭდებოდა?.. ბარბაცობდა?.. 

A3 - She was struck at once with the physical ugliness of the large gumwood cabinet. -  gumwood ხის, და 

კაბინეტი იყო გამოყენებული, როგორც რადიო. რადიოსთან იყო გამოყენებული, აქ კიდევ მგონია, 

ოთახზეა ლაპარაკი? (მასში გაურკვევლობა გამოიწვია სიტვის cabinet ასეთ კონტექსტში გამოყენებამ). 

F3 - Jim struck the cabinet repeatedly. რა ვიცი, სად წავიდა ეხლა? 

F3 - the new radio stood among her intimate possessions like an aggressive intruder. ანუ, დამალავდა, არ 

მოეწონა? 

G2 - ახალი რადიო, რომელიც... შეიძლება, უკვე იმაზეა საუბარი, როგორ მოიტანეს ეს რადიო? 

D3 - She was struck at once with the physical ugliness... ანუ ugly ხომ მახინჯია და ugliness… არ მოსწონდა, 

თუ? 

D3 - Her children came home from school then, and she took them to the park. It was not until later in the afternoon 

that she was able to return to the radio. ანუ, აქ მერე საუბარია იმაზე, შვილები რომ მოუვიდნენ და პარკში 

წაიყვანაო. ეს იყო იმის შემდეგ, რომ რადიო... return ხომ დაბრუნებაა, და ეს რადიო უკან დააბრუნესო? 

(გააზრებაში ხარვეზია, რადგან მან არ მიაქცია ყურადღებას ვის/რას ეხებოდა სიტყვა return). 

H2 -...ანუ, იყვნენ სტაბილურად, რომელიც მიღწეული იქნა statistical reports… სტატისტიკური 

მონაცემებით?  

H2 - …and they hoped someday to live in Westchester. … და ისინი იმედოვნებდნენ? ანუ, ხომ არ მიდიოდნენ 

იმასთან, ვინც ცხოვრობდა ვესჩესტერში? (აღნიშნულ კითხვაში ჩანს არასწორი გააზრება). 

E2 - ...faded away altogether. არ ვიცი. რაღაცა ერთად შეიკრიბნენო? 

მონაწილე  E2-მა ლექსიკონში მოძებნა სიტყვა intruder და იკითხა: „... აქ რა შუაშია?“ 

მონაწილე C3 ტექსტის გააზრებიდან გამომდინარე სხვამდა კითხვებს. მისი ვარიანტები 

შეიძლება მთლად ზუსტი არ იყო, თუმცა ტექსტის ინფორმაციასთან აცდენა არ დაფიქსირებულა და 

კითხვებიც სწორად ჰქონდა ფორმულირებული დამატებითი გადახვევების გარეშე. 

C3 - Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair. აქვთ ძველი რადიო, 

რომელიც … რომელიც შეკეთებულია? შეიძლება ასე გავიგო? 

C3 - …and when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. მაგრამ 

ინსტრუმენტი... ინსტრუმენტს რამე ემართება? 

მონაწილეებში F3 და E2 კომპოზიტორის შუბერტის არცოდნამ წარმოშვა გაურკვევლობა და 

ხარვეზიც. 

E2 - Schubert არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ დიდი ასოთი წერია და ალბათ სახელია. რა შუაშია?  

F3 - the Schubert was lost to them forever - …გაუჩინარდა მათთან ერთადო? სკუბერტი დიდად უწერია, 

რაღაცის კვარტეტი, მაგრამ რას შეიძლება ახლა ნიშნავდეს?  



 

 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება: მას შემდეგ, რაც მონაწილე A3-მა დასვა დასაზუსტებლად 

კითხვა მოქმედი პერსონაჟების მექანიკის ცოდნის შესახებ, მცირედი დაფიქრების შემდეგ გასცა 

პასუხი:  

A3 - აა, ანუ... არ იცოდნენო მოწყობილობების და რადიოს შესახებ არაფერი. 

აღნიშნული მონაწილის მიერ სტრატეგია კიდევ იქნა გამოყენებული.  მას შემდეგ, რაც კითხვა 

დასვა კონკრეტული მონაკვეთი როგოც უნდა გაეგო, მან გასცა პასუხი:  

A3  - ნუ, როცა ჭედავდა, ალბათ (საუბარია რადიოზე). 

მონაწილე E2, ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ...the new radio stood among her intimate 

possessions like an aggressive intruder, დაინტერესდა სიტყვა intruder რა შუაში იყო და ლექსიკონში 

მოძებნით შეეცადა პასუხი გაეცა საკუთარი თავისთვის:  

E2 - აა, გასაგებია... ახლა, როცა რადიოც ჰქონდა, და როგორც ასე ვთქვათ, მიმტაცებელი, აგრესიული 

მიმტაცებელი... 

მონაწილე C3 –ს, კითხვაზე: რადიო შეკეთებულია თუ არა, პასუხი ასეთი ჰქონდა: C3 - ახალი არ 

არის, და რადგანაც  ეკონომიურად ცოტა უჭირთ, ალბათ, ამ ოჯახს, რადიოც ახალი არ არის და 

რამდენჯერმე ცოტა შეკეთებულია. 

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან: წინარე ცოდნამ ზოგიერთ მონაწილეს ხელი შეუწყო კარგად 

გაეგო ის მონაკვეთები, რომლებიც უდიდეს კომპოზიტორებთან იყო დაკავშირებული. მიუხედავად 

იმისა, რომ ისინი დეტალურად არ შიფრავდნენ, რომ იცოდნენ ეს კომპოზიტორები, შუბერტის გვარის 

სწორად წარმოთქმა მოწმობს ამის შესახებ. (აღნიშნული გვარი მონაწილე F3-ის მიერ გამოთქმული იყო, 

როგორც სკუბერტი, და ზემოთ აღნიშნული ჩვენი კომენტარიც მოწმობს, რომ შუბერტს, როგორც 

კომპოზიტორს, მონაწილე არ იცნობდა). 

A3 - One Sunday afternoon, in the middle of a Schubert quartet…- რაღაც სიმღერას უსმენდაო, შუბერტის 

სიმღერას უსმენდაო.  

D3 - Mozart quintet that she knew and enjoyed. quintet სონატა ხომ არ არის. მოცარტის სონატა. 

С3 - the Schubert was lost to them forever. ანუ, ერთ შუადღეს, როდესაც შუბერტს უსმენდნენ... 

მონაწილე J4 ცდილობდა თავისი გონებრივი სქემის დახმარებით დასკვნების გამოტანას. 

შესაბამისი მაგალითები მოყვანილია დასკვნების გამოტანისას.  

ინფორმაციის შეჯამებას მონაწილე A3-მა მიმართა და საკმაოდ დიდი წინადადების შინაარსი სულ 

რამდენიმე სიტყვით შეაჯამა: 

A3 - Irene was proud of her living room, she had chosen its furnishings and colors as carefully as she chose her 

clothes, and now it seemed to her that the new radio stood among her intimate possessions like an aggressive 

intruder. ანუ, არ მოსწონდა საშინლად ეტყობა, ანუ, ზედმეტი არის ამ ოთახისთვის. 

სტუდენტმა E2-მა ძალიან მოკლედ შეაჯამა წაკითხული მონაკვეთის აზრი: 



 

 

E2 - Westcott was a pleasant, rather plain girl with soft brown hair and a wide, fine forehead upon which nothing at 

all had been written, and in the cold weather she wore a coat of fitch skin dyed to resemble mink. ეს ირენ 

ვესტკოტი არის აღწერილი, რომლის გარეგნობაც ძალიან მომხიბვლელად არის დახატული.  

მონაწილეების F3-სა და D3-ის მიერ გამოყენებულია ძალიან ზოგადი შეჯამება, როდესაც მათ 

შეაჯამეს მხოლოდ მონაკვეთის თემატიკა: 

F3 - They were the parents of two young children, they had been married nine years, they lived on the twelfth of an 

apartment house near Sutton Place, they went to the theater on an average of 10.3 times a year, and they hoped 

someday to live in Westchester. ხო აქ… აქ აღწერილია მათი ოჯახური მდგომარეობა. 

D3 - Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that satisfactory average of income, 

endeavor, and respectability that is reached by the statistical reports in college alumni bulletins. They were the 

parents of two young children, they had been married nine years, they lived on the twelfth of an apartment house 

near Sutton Place, they went to the theater on an average of 10.3 times a year, and they hoped someday to live in 

Westchester. ანუ, აქ საუბარია ორ ადამიანზე, ცოლ-ქმარზე, მათ  ჰყავთ შვილები და მათ განრიგზე არის 

საუბარი… 

D3 - Irene Westcott was a pleasant, rather plain girl with soft brown hair and a wide, fine forehead upon which 

nothing at all had been written, and in the cold weather she wore a coat of fitch skin dyed to resemble mink. ანუ, აქ 

აღწერილია ეს გოგონა, როგორი იყო, როგორ გამოიყურებოდა და ჩაცმის სტილი... ეს არის მოცემული. 

ინფორმაციის შეჯამების სტრატეგია ასევე გამოყენებულია მონაწილე J4-ის მიერ, რომელიც, 

ხანდახან, საკუთარ კომენტარსაც დაურთავდა ხოლმე: 

J4 - They were the parents of two young children, they had been married nine years, they lived on the twelfth of an 

apartment house near Sutton Place, they went to the theater on an average of 10.3 times a year, and they hoped 

someday to live in Westchester. ანუ, მათზეა საუბარი, რომ ჰყავთ ორი შვილი, რომ იქორწინეს 9 წელია, 

ანუ მათ საცხოვრებელ ადგილზეა საუბარი. 

J4  - Irene Westcott was a pleasant, rather plain girl with soft brown hair and a wide, fine forehead upon which 

nothing at all had been written, and in the cold weather she wore a coat of fitch skin dyed to resemble mink. ანუ, 

ირენ ვესკოტის გარეგნობაზეა საუბარი, რომ არის სასიამოვნო ქალბატონი და არის უბრალო გოგონა 

და ისეთი კარგი შთაბეჭდილება მრჩება ამ ქალზე. 

დასკვნების გაკეთება ძალიან აქტიურად გამოყენებული სტრატეგია იყო. ყველაზე ხშირად მის 

გამოყენებას მიმართავდა J4, რომელშიც ჩანდა მისი შეხედულებები და შეფასები: 

J4 - …they hoped someday to live in Westchester. ვესჩესტერი, ალბათ, ისეთი კარგი ადგილი, ქალაქი 

იქნებოდა, სადაც ისინი ბედნიერად იგრძნობდნენ თავს. 

J4 - You could not say that Jim Westcott looked younger than he was, but you could at least say of him that he 

seemed to feel younger. ანუ, აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ის იყო თავისი თავის მოყვარული კაცი. 

J4 - …they spent a good deal of time listening to music on the radio. ანუ, ისინი მუსიკას უსმენდნენო 

რადიოში. ანუ, აქედან გამომდინარე, გამოვიტანე დასკვნა, რომ ეს მოქმედება ხდება უფრო ძველ 



 

 

დროში. მუსიკას რომ რადიოში უსმენდნენ, კიდევ ამ კაცის ტანსაცმლიდან გამომდინარე. (ჩანს, 

თვითონ მონაწილეს მიაჩნია, რომ თანამედროვე ცხოვრებაში ნაკლებად ხდება რადიოს მოსმენა). 

J4 - Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair. აქედან გამომაქვს დასკვნა, 

რომ ისინი იყვნენ არც ისე შეძლებული ხალხი. ეს ვესტკოტები. 

J4 - He promised to buy Irene a new radio… - …ჯიმ ვესტკოტი არის ყურადღებიანი ქმარი, და ასევე 

მოსიყვარულე, რახამც ჰპირდება ცოლს, რომ უყიდის ახალ რადიოს და სიურპრიზი უნდა გაუკეთოს. 

საკუთარი შეხედულებების მიხედვითაა დასკვნები გამოტანილი მონაწილე A3-ის მიერ, თუმცა 

ნაკლებად არის ყურადღება გამახვილებული თვითონ ტექსტის დეტალებზე: 

A3 - ალბათ, ეს ის დროა, როცა მაღაზიაში ვერ წახვიდოდი და უნდა შეუკვეთო. 

A3 - The radio was delivered at the kitchen door the following afternoon, and with the assistance of her maid and the 

handyman Irene uncrated it and brought it into the living room. ანუ, ჩამოუვიდათ და ძალიან ბედნიერი იყო 

ეტყობა, ეს ქალი. 

A3 - ნუ, მაღალი შემოსავალი აქვთ, კარგი შემოსავალი აქვთ. აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობენ. კაი 

ხელფასი აქვთ, იმის საფუძველზე დავასკვენი, რომ აქვთ შესაძლებლობა, თეატრში დადიანო, და 

განსხვავდებიანო მანერებითო თავის მეგობრებისგან, კლასელებისგან და მეზობლებისგანო. 

დასკვნების გამოტანას ასევე იყენებდნენ მონაწილეები E2, F3, G2 და C3: 

E2 - …fine forehead upon which nothing at all had been written.  ...ასეთი რაღაც წერია, მის შუბლზე თითქმის 

არაფერიც არ არის დაწერილიო. ვერაფერს ვერ წაიკითხავო მისი შუბლიდანო. თითქოს, ცარიელი 

პიროვნების შთაბეჭდილებას მიტოვებს. 

E2 - You could not say that Jim Westcott looked younger than he was, but you could at least say of him that he 

seemed to feel younger. ვერ იტყოდიო, რომ ჯიმ ვესტკოტი თავის ასაკთან შედარებით იყო ახალგაზრდა, 

მაგრამ შეატყობდითო, რომ თავს გრძნობდა ახალგაზრდადო. ანუ, გარეგნულად არ იყო ახალგაზრდა, 

მაგრამ შინაგანად იყო. 

F3 - He wore his graying hair cut very short, he dressed in the kind of clothes his class had worn at Andover, and his 

manner was earnest, vehement, and intentionally naïve. ჯიმი აღწერილია, ამ ქალის ქმარი და ის უფრო 

დადებითად არის დახასიათებული, ვიდრე, რა ჰქვია ამ ქალს, ვიდრე ირენე, იმიტომ რომ უფრო 

ახალგაზრდად გამოიყურებოდა. 

F3 - კონცერტებზე წასვლას ერჩია რადიოსთვის მოესმინა. იმიტომ, რომ სიმღერებიც არის ხოლმე 

რადიოში და ასევე ახალი ინფორმაციაც და ჯობდა, რომ იმისთვის ესმინა. (ეს დასკვნა გამოტანილია 

იმ ზოგადი გარემოებიდან, რომ რადიოში არის როგორც მუსიკა, ასევე ინფორმაცია, თუმცა ტექსტი 

არაფერს გვეუბნება ინფორმაციის მოსმენის შესახებ. ასევე, არ არის შედარება გაკეთებული მწერლის 

მიერ კონცერტებზე სიარულსა და რადიოს სიყვარულს შორის). 

F3 - და იმიტომ, რომ ძალიან ისეთი ტონი ჰქონდა... ძაან მნიშვნელოვანი, რომ ირენე ვერ გამოიყენებდა 

და კაბინეტში ვერ დადგამდა და ფიქრობდა, რომ უნდა დაემალა დივანის უკან, ანუ დივანის უკან 

დაედგა, რომ ხმა უფრო კარგად გაეგო. (აღნიშნულ დასკვნაში არ არის კარგად დანახული მიზეზ-



 

 

შედეგობრივი კავშირები. აირენ ვესტკოტმა რადიოს დივნის უკან დამალვა გადაწყვიტა მისი 

გარეგნული სიუშნოვის გამო. ანუ უნდოდა, რომ თვალს მიეფარებინა). 

G2 - მიუხედავად თავისი ჩაცმულობისა, შეიძლება კარგად გამოიყურებოდა გარეგნულად ეს კაცი, და 

ზემოთ ნახსენები ქალიც. ანუ, როგორც ეს კაცი იქნება, ამ ქალსაც ასევე ეცმება. 

G2 -…მუსიკა, მართლაც, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია მათ ცხოვრებაში და რადიოც, რადგან 

რადიოს საშუალებით უსმენენ მას. 

C3 - … and they hoped someday to live in Westchester. - …სავარაუდოდ, არ არიან ძალიან მდიდარი ხალხი, 

რადგანაც იმედი აქვთ, რომ ერთ დღესაც იცხოვრებენ კონკრეტულ ადგილას, რომელიც 

წარმოუდგენიათ უკეთესი თავიანთი შვილებისთვის და საკუთარი ცხოვრებისთვის. (დასკვნაში 

იგრძნობა მონაწილის შეხედულებები, თუმცა, ის გარემოება, რომ აირენ და ჯიმ ვესტკოტები არ 

ცხოვრობენ მათთვის სასურველ ადგილას, ალბათ, გარკვეულწილად მათი ეკონომიური 

მდგომარეობის მიმანიშნებელია). 

C3 - You could not say that Jim Westcott looked younger than he was, but you could at least say of him that he 

seemed to feel younger. …გრძნობს უფრო ახალგაზრდულად თავს, ალბათ, რაღაცას პოულობს ისეთს 

თავის თავში,  რაც აფიქრებინებს, რომ უფრო ეხალისება ცხოვრება. 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება: მონაწილე С3-მა ტექსტის ერთი ნაწილი, სადაც 

საუბარი იყო რადიოს ხმის სისუფთავეზე, დაუკავშირა ტექსტის სხვა ნაწილს, სადაც საუბარი იყო 

რადიოს სიუშნოვეზე. 

C3 - The new instrument had a much purer tone, she thought, than the old one. She decided that tone was most 

important and she could conceal the cabinet behind a sofa. იმდენად სასიამოვნო ხმა ჰქონდა ამ ახალ 

რადიოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესახედაობით და გარეგნულად არ იყო კარგი, გადაწყვიტა, 

რომ დივნის უკან დაემალა.  

ასევე, მონაწილე F3-მა, ტექსტის ერთი ნაწილი, სადაც საუბარი იყო რადიოს მოწყობილობის 

სიდიდეზე, დაუკავშრა ტექსტის მეორე ნაწილს, სადაც საუბარი იყო დივნის უკან მის დადგმაზე. 

F3 - არ მოეწონა, ძალიან დიდი იყო, უნდოდა, რომ ჩემი აზრით, ყოფილიყო მოსახერხებელი… და იგი 

უნდა დაემალა დივანის უკან, რომ ხედი არ გაეფუჭებინა.  

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა ყველაზე ხშირად გამოყენებული სტრატეგიაა, 

რომელსაც ყველა მონაწილე იყენებდა. მას მიმართავდნენ სტუდენტები: E2, F3, D3, H2, C3, A3, G2, J4. 

მონაწილეების G2-ის და J4  თქმით,  

G2 - კიდევ თავიდან წავიკითხავ...  

J4 - წავიკითხავ კიდევ ერთხელ. 

მონაწილე A3-მა ნათლად მიუთითა, რომ გამეორება ეხმარებოდა მას წაკითხულის გააზრებაში: 

A3 - ვერ გავიგე ვერაფერი. თავიდან უნდა წავიკითხო. და ვიმეორებ ისევ, რომ გავიაზრო კარგად.  



 

 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა: აღნიშნულ სტრატეგიას თითქმის არ მიმართავდნენ 

მონაწილეები, ერთადერთი არის სტუდენტი G2, რომლის ხმამაღლა ფიქრის სესიის მიმდინარეობისას 

იქნა გამოყენებული წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა. 

G2 - შემდეგი წინადადებები გავიგე, რომ არის აღწერა ოჯახის, ამიტომ კიდევ ერთხელ წავიკითხავ 

პირველ ნაწილს, რომ კავშირი ვიპოვო. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: მონაწილე A3-მა გამოიყენა ეს სტრატეგია 

შემდეგი მონაკვეთის წაკითხვისას ...when the instrument faltered, როდესაც შეეცადა სიტყვის faltered 

მნიშვნელობის მიხვედრას კონტექსტში და თარგმნა ის, როგორც გაფუჭდა. თუმცა მაინც გადაამოწმა 

ლექსიკონის საშუალებით მისი მნიშვნელობა. გარდა ამისა, შემდეგ მონაკვეთში შეეცადა სიტყვის 

reduced მნიშვნელობის მიხვედრას: 

A3 - She rushed to the instrument and reduced the volume. მივიდა და დაარეგულირა. reduced არ ვიცი, მაგრამ 

ალბათ, დარეგულირებას ნიშნავს. 

აღნიშნული სტრატეგიას ასევე იყენებდენ მონაწილეები E2, F3, D3, J4, H2, C3: 

E2- …college alumni bulletins. Alumni არ ვიცი, მაგრამ რაკი კოლეჯთან არის დაკავშირებული, ნიშნების 

ფურცელს უნდა ნიშნავდეს.  (რა თქმა უნდა, არ არის კონტექსტში კარგად ინტეგრირებული. 

კოლეჯთან შეიძლება უთვალავი სიტყვა იყოს დაკავშირებული). 

E2 - They went to a great many concerts - although they seldom mentioned this to anyone… - ისინი დადიოდნენ 

დიდებულ კონცერტებზე, ხშირად, seldom mentioned. აქ, ალბათ, გამოტოვებას ნიშნავს, იმიტომ რომ 

ალბათ, იშვიათად თუ გააცდნენდენო. (მიხვედრა არ არის წარმატებული, თუმცა მას ტექსტის 

გააზრებაზე გავლენა არ მოუხდენია). 

E2 - predict, prediction წინასწარი შეხედულება, ან წინასწარმეტყველებას, მემგონი, ამას ნიშნავს და 

ესეიგი, unpredictable არარეგულირიბადი, ამოუცნობი. 

F3 - The new instrument had a much purer tone, she thought, than the old one. Purer არ ვიცი მაგრამ, ჩემი 

აზრით, ნიშნავს უფრო კარგი, წმინდა ხმა, და ადარებს იმ ძველ რადიოს, რომელიც ჰქონდა. 

J4 - … the music faded away altogether. faded… ალბათ, ხმამაღლა გაიჟღერაო მუსიკამ. (თუმცა მონაწილემ 

ლექსიკონში მაინც გადაამოწმა).  

J4 - …she studied them thoroughly before she put the plug into a wall socket and turned the radio on. ანუ, კარგად 

შეისწავლაო ამ ინსტრუმენტის ღილაკები, მისი ჩართვის სისტემა, სანამ შეაერთებდა… socket - 

ჩამრთველს… მივხვდი. 

J4 - piano quintet - კვინტეტი… ალბათ, რაღაც ინსტრუმენტია, მუსიკალური ინსტრუმენტი. ალბათ, 

დინამიკების რაღაცა ჩანს მგონი... (აქ, მუსიკალური ტერმინის არცოდნამ არასწორი მიხვედრა 

გამოიწვია). 



 

 

J4 - …she could conceal the cabinet behind a sofa. Conceal…მოათავსაო… ალბათ, ასე ნიშნავს, 

წინადადებიდან გამომდინარე. (მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელობა ზუსტი არ არის, მაინც მოერგო 

კონტექსტს და შინაარსი არ დამახინჯდა). 

D3 – falter ... შეიძლება გაფუჭებას ნიშნავს. (თუმცა მაინც გადაამოწმა ლექსიკონში).  

D3 - …she heard the music of a piano quintet -  ალბათ, კლავიშები იქნება ეს სიტყვა. 

D3 - …she could conceal the cabinet behind a sofa. მემგონი, სავარძლის უკან დადოვო… (თუმცა, მაინც 

მოძებნა ლექსიკონში სიტყვა conceal).  

მონაწილე D3 ასევე შეეცადა სიტყვის  differ მნიშვნელობის მიხვედრას ნაცნობი სიტყვიდან 

გამომდინარე (different), თუმცა მაინც მოხდა მის მიერ ლექსიკონში გადამოწმება: 

D3 - different  განსხვავებული, და differ განსხვავდებოდა, ალბათ. 

მონაწილეების H2-ისა და C3-ის მიერ სიტყვების კონტექსტში მიხვედრა ძალიან ხშირად იყო 

წარმატებული. შეიძლება მათი მიხვედრები ყოველთვის არ იყო ზუსტი, თუმცა კარგად ხდებოდა 

მათი კონტექსტში ინტეგრირება და კონკრეტული მონაკვეთების არასწორ გააზრებას არ იწვევდა: 

H2 - …when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. Faltered... ალბათ, 

გაფუჭდებოდა, მოიშლებოდა. 

H2 - her intimate possessions like an aggressive intruder. Intimate არ  ვიცი, ალბათ მისი პირადი საკუთრება. 

H2 - …she studied them thoroughly … Thoroughly არ ვიცი, ალბათ, ყურადღებით. 

H2 - The new instrument had a much purer tone, she thought, than the old one. Purer არ ვიცი, მაგრამ... ახალ 

რადიოს ჰქონდა უფრო ალბათ, მაღალი, ანუ კარგი ხმა. 

H2 - She decided that tone was most important and she could conceal the cabinet behind a sofa. ის ფიქრობდა, 

რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ხმა, და conceal არ ვიცი, მაგრამ ალბათ, მოეთავსებინა ის ყუთი 

ავეჯის, დივანის უკან. 

C3 - … fitch skin dyed to resemble mink. Mink არ ვიცი რა არის… ალბათ, რასაც შეიძლება ჰგავდეს 

გარეგნულად, ან მატერია, რისგანაც შეიძლება იყოს დამზადებული ეს პალტო. (მონაწილეს 

გამოყენებული აქვს ნაწილობრივი მიხვედრა, რომელმაც საშუალება მისცა მას მონაკვეთის შინაარსი 

გაეგო შეუფერხებლად). 

C3 - …the music faded away altogether. Fade ზუსტი მნიშვნელობა არ მახსოვს, მაგრამ ფერი რომ აკლდება, 

ასე მახსოვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ალბათ, მუსიკა რომ მინელდა, დაიკარგა. 

გონებრივი თარგმანი გამოყენებულია შემდეგი მონაწილეების მიერ E2, D3, J4, H2, C3. მონაწილე A3 

ცდილობდა გონებრივ თარგმანს, თუმცა მის მიერ ხდებოდა ცალკეული სიტყვებისა და ფრაზების 

თარგმნა და არა მთელი წინადადებების. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მონაწილე G2-ის მიერ 

მხოლოდ ერთხელ მოხდა გონებრივი თარგმანის გამოყენება. მისი მთელი ხმამაღლა ფიქრის სესია 

ძირითადად მსჯელობა და სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება იყო. ასევე, ნაკლებად მოხდა მისი 

გამოყენება მონაწილე F3-ის მიერ. 



 

 

G2 - ...when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. This sometimes helped. - 

...  ხშირად ფუჭდებოდა და ვეღარ ახერხებდნენ მუსიკის მოსმენას. და სწორედ ამიტომ ამის შემდეგ ეს 

კაცი შედიოდა თავის კაბინეტში და ეს ხანდახან ეხმარებოდა მას. 

E2 - They were the parents of two young children, they had been married nine years, they lived on the twelfth of an 

apartment house near Sutton Place, they went to the theater on an average of 10.3 აქ ვერ ვხვდები times a year, 

and they hoped someday to live in Westchester. 2 შვილი ჰყავდათ, 9 წლის დაქორწინებულები იყვნენ, 

ცხოვრობდნენ მე-12 სართულზე, დაახლოვებით რაღაც რიცხვის განმავლობაში დადიოდნენ თეატრში 

და ერთხელაც მათ გადაწყვიტეს, რომ ეცხოვრათ ვესჩესტერში. 

E2 - You could not say that Jim Westcott looked younger than he was, but you could at least say of him that he 

seemed to feel younger. ვერ იტყოდიო, რომ ჯიმ ვესტკოტი თავის ასაკთან შედარებით ახალგაზრდაა, 

მაგრამ შეატყობდითო, რომ თავს გრძნობდა ახალგაზრდადო. 

F3 - He promised to buy Irene a new radio, and on Monday when he came home from work he told her that he had 

got one. He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came. ის დაპირდა აირენს,  

რომ უყიდიდა ახალ რადიოს, და რომ მოვიდა სამუშაოდან, უთხრა მას, რომ კიდევ ერთი რადიო აქვს 

მას. 

D3 - He promised to buy Irene a new radio, and on Monday when he came home from work he told her that he had 

got one. He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came. …ის დაპირდა ირენეს, 

რომ ახალ რადიოს უყიდიდა. და მერე როდესაც დაბრუნდა, ნაყიდი ჰქონდა, მაგრამ უარყო მისი 

აღწერა. უთხრა, რომ სიურპრიზი იქნებოდა მისთვის.  

D3 - The radio was delivered at the kitchen door the following afternoon, and with the assistance of her maid and 

the handyman Irene uncrated it and brought it into the living room. ანუ, ეს რადიო მოვიდა მომავალ შუადღეს 

და სამზარეულოში დადგესო, და თავისი მოსამსახურის... Assistance ასისტენტი არ არის?.. ხო, თავისი 

მოსამსახურის დახმარებით და handyman, თავისი ხელქვეითის, თუ მუშის დახმარებით მან გადაიტანა 

თავის ყოველდღიურ ოთახში. 

J4 - Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that satisfactory average of income, 

endeavor, and respectability that is reached by the statistical reports in college alumni bulletins. ანუ, ჯიმი და 

ირენ ვესტკოტები ჩანან იმ ტიპის ხალხი, რომლებიც ჩანან საშუალო შემოსავლით კმაყოფილები, და 

პასუხისმგებლობა, რომელიც არის მიღწეული კოლეჯის სტატისტიკური მოხსენებით… 

J4 - Irene was proud of her living room, she had chosen its furnishings and colors as carefully as she chose her 

clothes, and now it seemed to her that the new radio stood among her intimate possessions like an aggressive 

intruder. …ის ამაყობდა თავისი სასტუმრო ოთახით. მან თავისი  გემოვნებით აარჩია ამ სასტუმრო 

ოთახის ავეჯი და ფერები, როგორც ის ირჩევდა თავისთვის ტანსაცმელს, ისე მოაწყო ეს ოთახი. 

H2 - He promised to buy Irene a new radio, and on Monday when he came home from work he told her that he had 

got one. ის შეპირდა ირენეს, რომ იყიდიდა ახალ რადიოს, და როდესაც ის სახლში დაბრუნდა 

სამუშაოდან, ანუ ჰქონდა. He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came. უარი 



 

 

უთხრა, აღეწერა და უთხრა, რომ სიურპრიზი იქნებოდა, როდესაც მოვიდოდა, ანუ როდესაც რადიოს 

მოიტანდნენ. 

H2- Irene was proud of her living room, she had chosen its furnishings and colors as carefully as she chose her 

clothes, and now it seemed to her that the new radio stood among her intimate possessions like an aggressive 

intruder. ახლა ირენე ამაყობდა თავისი მისაღები ოთახით, რომლის მოწყობილობა და ავეჯი შეარჩია 

ისე ყურადღებით, როგორც ის არჩევს თავის ტანსაცმელს, და ახლა ის იდგა, intimate არ ვიცი, ალბათ, 

მისი პირადი საკუთრება, და intruder  არ ვიცი. აგრესიული დამპყრობელი? (ლექსიკონში მოძებნა 

სიტყვა intruder). 

C3 - He promised to buy Irene a new radio, and on Monday when he came home from work he told her that he had 

got one. He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came.  დაპირდა მეუღლეს, რომ 

ახალ რადიოს იყიდიდა. ერთ დღესაც, როდესაც სამსახურიდან დაბრუნდა, უთხრა, რომ ახალი რადიო 

შეიძინა, და არ აღუწერა, უთხრა, რომ სიურპრიზი იქნებოდა. 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებას მონაწილეები მიმართავდნენ უცხო სიტყვის შეხვედრისას, 

განსაზღვრავდნენ რა მისი ლექსიკონში მოძებნის საჭიროებას. სტრატეგია გამოყენებულია 

მონაწილეების A3, F3, G2, D3, J4  მიერ.  ხანდახან უცხო სიტყვისთვის მნიშვნელობის მინიჭებას მის 

ლექსიკონში მოსანახად განაპირობებდა მისი რამდენიმეჯერ შეხვედრა: 

A3 –dial-ს ვნახავ... მეორედ შემხვდა, ალბათ, რაღაცა მნიშვნელოვანია. 

მონაწილეების მიერ ხშირად ხდებოდა ისეთი სიტყვისთვის მნიშვნელობის მინიჭება, 

რომლებიც წინადადებისა თუ მონაკვეთის გააზრებაში უშლიდათ ხელს და მისი ცოდნა ნათელს 

მოჰფენდა ამ გაუგებარ ნაწილს: 

J4  - satisfactory… ამ სიტყვას ვნახავ, მიშლის. 

J4 - …earnest, vehement, and intentionally naïve.  ეს სიტყვები მიშლის ხელს აზრის გაგებაში. 

D3 – faltered... ეს სიტყვა არ ვიცი და ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია. 

D3 – purer- ეს სიტყვა არ ვიცი, და ვნახავ, რადგან მნიშვნელოვანია.   

A3 – Cabinet-ს ვნახავ... მე მგონია, რომ ეს სიტყვა გამომადგება, რომ ვთარგმნო. 

 თუმცა ყველა სიტყვის ცოდნა, მონაწილეთა აზრით, არ იყო აუცილებელი ცალკეული 

მონაკვეთების გასააზრებლად და მათი მნიშვნელობის შეფასების შემდეგ ისინი უკვე მიმართავდნენ 

უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძელების სტრატეგიას: 

F3 - ესეიგი, აქედან ზოგი სიტყვა არ ვიცოდი, მაგრამ ალბათ, საჭირო არ არის, რომ ვნახო ლექსიკონში.   

G2 - ანუ, აქაც არის უცხო სიტყვები, resemble, მაგალითად… dyed …. ანუ, ქალის დახასიათებაა და 

ვფიქრობ, რომ ისეთი არ შეიძლება იყოს ეს სიტყვები, რომ  შემიშალოს რამეში. 

D3 - ...fitch skin dyed to resemble mink. ეს ვერ გავიგე, ვერ გადავთარგმნე, მაგრამ ჩემი აზრით, არც არის 

საჭირო, რომ გავდავთარგმნო. 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება წაკითხულის გაგების დასახმარებლად: სტრატეგია 

გამოყენებულია სტუდენტი C3-ის გარდა ყველა მონაწილის მიერ. მათი ლექსიკონის გამოყენების 



 

 

სიხშირე განსხვავებული იყო. განსაკუთრებით აქტიურად იყენებდნენ ამ სტრატეგიას მონაწილეები 

A3, F3, და E2, შედარებით ნაკლებად G2, D3, J4, H2. საერთო ჯამში, მონაწილეთა მიერ მოძებნილია 

შემდეგი სიტყვები: 

A3 – respect, plain, fine, forehead, wore, manner, faltered, strike, faded, ugliness, gumwood, confounded, flood, 

socket, dial, force, uneasy, conceal, cabinet. 

E2 – strike, struck, gumwood, intruder, confounded, flooded, malevolent, quintet, instant, snare, purer, conceal. 

ასევე მონაწილემ სცადა მოეძებნა სიტყვა uncrated. პრეფიქსით მონაწილემ ვერ მოძებნა აღნიშნული 

სიტყვა, თუმცა მონახვა მის გარეშე არ უცდია. 

F3 - strike, endeavor, plain, earnest, naïve, sensitive, faded away, struck, gumwood, intimate, plug, dial, flood, 

quintet, rush, cabinet, conceal. ასევე შეეცადა სიტყვის Unpredictable მონახვას და ვერ ხვდებოდა 

პრეფიქსის გარეშე მოეძებნა.  

G2 - vehement, falter. 

D3 - differ, appliances, falter, assistance, intruder, purer, conceal.  

J4- satisfactory, strike, earnest, vehement, faded, struck, possession, intruder. 

H2 - differ, beyond, strike, struck, intruder, snare. 

უგულებელყოფასა და კითხვის გაგრძელებას ყველა მონაწილე მიმართავდა.  ხშირად ამ სტრატეგიას 

მონაწილეები იყენებდნენ სიტყვის შედარებით ნაკლებ მნიშვნელოვნად შეფასების შემდგომ: 

A3 - ...his manner was earnest, vehement, and intentionally naïve - მისი მანერები, კარგი მანერები ჰქონდაო, 

და რაღაც თვისებებზეა ლაპარაკი, არ აქვს მნიშვნელობა. 

D3 - earnest, vehement, and intentionally naïve - ეს არ ვიცი, რას ნიშნავს… ჩემი აზრით, ახლა ეგ არც 

მაინტერესებს. 

J4 – unpredictable… არც მიშლის ხელს 

С3 - Handyman არ ვიცი, ვიღაც მიეხმარა შეეტანა მისაღებ ოთახში. 

C3 - The dials flooded wit malevolent green light… malevolent ეს სიტყვაც არ ვიცი... green light, რაღაცნაირი 

მწვანე შუქი გამოსცა ამ რადიომ.  

სტუდენტებმა E2-მა და A3-მა შემდეგი მონაკვეთების წაკითხვის შემდეგ განაცხადეს: 

E2 - He wore his graying hair cut very short, he dressed in the kind of clothes his class had worn at Andover, and his 

manner was earnest, vehement, and intentionally naïve. ესეიგი, გარეგნობაა აღწერილი, ასეთი იყოვო, 

კლასიკურად იცმევდაო და მისი მანერები იყოვო, არ ვიცი აქ რას ნიშნავს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ 

დადებითია. კარგად არის აღწერილი ეს პიროვნება. 

A3 - Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair. მათი რადიო ძალიან ძველი 

იყოვო, ეს რაღაც sensitive...  ეს ყველაფერი დახასიათებაა ამ რადიოსი. 

მონაწილე F3-მა მონაკვეთში The dials flooded with malevolent green light… მოძებნა სიტყვები dials 

და flooded, მაგრამ უგულებელყო სიტყვა malevolent და განაცხადა:  

F3 - რაღაც ციფერბლატებიო, რაღაც მწვანე დაიფარაო. 



 

 

საკმაოდ ბევრი სიტყვა იყო უცნობი მონაწილე G2-სთვის, და იგი ხშირად მიმართავდა მათ 

უგულებელყოფას და ამის ხარჯზე ცდილობდა ზოგადი აზრის, მონაკვეთის საერთო შინაარსის 

გამოტანას:  

G2 - Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that satisfactory average of income, 

endeavor, and respectability that is reached by the statistical reports in college alumni bulletins. ანუ ძაან ბევრი 

უხო სიტყვაა,  ერთადერთი income არის ნაცნობი სიტყვა - შემოსავალი... (მონაწილემ უგულებელყო ეს 

უცნობი სიტყვები, გამოიტანა სავარაუდო ჰიპოთეზა და განაგრძო კითხვა).  

G2 - ანუ, სიტყვასიტყვით არ მესმის თვითონ წინადადებების მნიშვნელობა, მაგრამ ვცდილობ, რისი 

მნიშვნელობაც მესმის, ისინი რაღაცნაირად დავაკავშირო. 

ასევე, მონაწილეებმა არ მიაქციეს ყურადღება შემდეგ სიტყვებს:  

E2- endeavor 

G2- resemble, dyed, interference. 

D3 - …fitch skin dyed to resemble mink  - ეს ვერ გავიგე, ვერ გადავთარგმნე… 

H2 - strike ეს სიტყვა არ მახსოვს... endeavor ესეც არ ვიცი... alumni bulletins… Fitch არ ვიცი… plain… 

appliances  არ ვიცი… 

C3 - earnest, vehement, and intentionally naïve, intruder.  

A3 - strike, satisfactory, rather, fitch 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირების გამოყენება აღნიშნულ მოთხრობაში მონაწილეებს ძალიან 

ხშირად დასჭირდათ. იგი გამოყენებულია ყველა სტუდენტის მიერ. განსაკუთრებული ბუნდოვანება 

გამოიწვია მოთხრობის პირველმა წინადადებამ: Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to 

strike that satisfactory average of income, endeavor, and respectability that is reached by the statistical reports in 

college alumni bulletins, რომელშიც საკმაოდ ბევრი უცხო სიტყვა აღმოჩნდა მონაწილეთათვის და მათ 

მიმართეს სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებას: 

A3 - …ძალიან მაღალი შემოსავალი აქვთო, სავარაუდოდ, ამას ნიშნავს. სავარაუდოდ, რაღაც 

კოლეჯში…პატივისცემას მიაღწიეს ანუ კოლეჯიდან. 

E2 - ...მათთვის, ალბათ, ბევრს ნიშნავდა შემოსავალი... პატივს რომ სცემდნენ... ძალიან დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებდნენ და კიდევ იმას, რომ სტაბილური კოლეჯის ნიშნები ჰქონდათ. 

G2 - …სახელიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქრო და ვივარაუდო, რომ რაღაც კომპანიაზეა საუბარი. 

C3 - ანუ, საუბარი არის ცოლ-ქმარ ვესტკოტებზე, რომლებიც არიან კეთილი ადამიანები და აღწევენ 

რაღაც თავიანთ კმაყოფილებას იმ შემოსავლით და შესაძლებლობებით… ზოგადად, რაღაცით არიან 

კმაყოფილები... იმ შემოსავლით, რაც აქვთ. 

ასევე, შემდეგი მონაკვეთის წაკითხვის შემდეგ The quintet was in the distance for only an instant; it 

bore down upon her with a speed greater than light and filled the apartment with the noise of music amplified so 

mightily that it knocked a china ornament from a table to the floor, მონაწილეები E2 და D3 შეეცადნენ 

შინაარსის მიხვედრას: 



 

 

E2 - კარგად არ მესმის ეს წინადადება, მაგრამ ჯერ მუსიკის ხმა იყო, მაგრამ მერე თანდათან 

გაძლიერდა, ბგერებიც გახშირდა… და რაღაც უკაკუნებდაო თუ, ჩინურ ორნამენტებს მაგიდიდან 

იატაკამდე... (თუმცა, შინაარსის გამოტანის მცდელობაც საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, რადგან 

მონაწილეს გაუჭირდა აზრის გაგება). 

D3 - აქ საუბარია იმაზე, რამხელა ხმას გამოსცემდა ოთახში. 

F3 - მოცული იყოვო თავისი საცხოვრებელი ბინა, შეიძლება ითქვას, კორპუსი და ჩინური ორნამენტები 

იყო მთელი მაგიდიდან დაწყებულიო იატაკამდე დამთავრებულიო. 

H2 - … ეს ბინა აივსო მუსიკის ხმაურით და ჩინური ორნამენტები ჩამოცვივდა მაგიდიდან იატაკზე. 

აზრის გამოტანა მონაწილეთათვის აუცილებელი გახდა შემდეგ მონაკვეთში She was confounded 

by the number of dials and switches on the instrument panel, and she studied them thoroughly before she put the 

plug into a wall socket and turned the radio on:  

D3 - აქ მერე საუბარია, რომ ჩამოკიდა და ჩართა. ის რაღაცეებს სწავლობდაო. 

F3 - ჩართო რადიოო. მანამდე ჩართოო, ვიდრე მოათავსებ... ვიდრე დაამაგრებდაო კედელზე, მანამდე 

ჩართა რადიოო. 

C3 - ანუ, დააბნია ინსტრუმენტის მოწყობილობების რაღაც პანელმა… სანამ შეაერთებდა რადიოს, ანუ 

დააკვირდა, სად რა უნდა... ღილაკები ალბათ, სად რა უნდა გამოეყენებინა და როგორ უნდა ჩაერთო.   

 მონაწილეებში გაურკვევლობა გამოიწვია სიტყვის cabinet გამოყენებამ რადიოსთან 

მიმართებაში, ზოგიერთმა მათგანმა მაინც შეძლო სწორად მიმხვდარიყო მონაკვეთის Jim would strike 

the side of the cabinet with his hand აზრს, ზოგიერთს კი გაუჭირდა: 

C3 - …არ მესმის ზუსტად ამის მნიშვნელობა, მაგრამ ცდილობს, რომ თვითონ შეაკეთოს. 

J4 - ანუ, როდესაც ეს ინსტრუმენტი, რადიო... არ მუშაობდა... ალბათ, ჯიმი ხელს ჩაარტყავდა ამ 

რადიოს და ზოგ შემთხვევაში ეს შველოდაო. 

E2 - Jim would strike the side of the cabinet with his hand - ააა... ალბათ, იმას ნიშნავს, რომ ... 

დაუბრახუნებდა ხოლმე რადიოსო… 

თუმცა, მოგვიანებით, სიტყვის cabinet-ის მეორედ ხსენებისას, ზოგიერთმა მონაწილემ უკვე 

კაბინეტი, როგორც სამუშაო ოთახი წარმოიდგინა და და ხარვეზები წარმოიშვა გააზრებაში:. 

F3 - Jim struck the cabinet repeatedly, but there was no response; ჯიმმა დაკეტა კაბინეტი და… ჩემი აზრით, 

გაიგო რამე მუსიკის ხმა და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე დატოვა კაბინეტი და წავიდა 

სამუშაოდან. 

E2 - ჯიმი აკაკუნებდა კაბინეტზეო, არავინ არ იყოვო. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირების გამოყენება ჩანს მონაკვეთშიც The violent forces that were 

snared in the ugly gumwood cabinet made her uneasy, რომლის წაკითხვის შემდეგ მონაწილეთა ნაწილი 

შეეცადა ლექსიკონის გამოყენებასაც, თუმცა საბოლოოდ მაინც საერთო აზრის გამოტანა არჩია: 

A3 - აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ ძალადობა, ძლიერად... მოკლედ, გაღიზიანდა ეს ქალი. რაღაც ასეთი 

შთაბეჭდილება... უკმაყოფილოა მოკლედ.  



 

 

H2 - ალბათ, რაღაც მახე იყო იმ ყუთში, სადაც რადიო იდო. 

გარდა ამისა, მონაწილეების მიერ გამოყენებულია აღნიშნული სტრატეგია შემდეგ 

მონაკვეთებში. მოვიყვან ნაწყვეტებს მათი ხმამაღლა ფიქრის სესიებიდან: 

A3 - The Westcott differed from their friends, their classmates, and their neighbors only in an interest they shared in 

serious music. ვესტკოტები განსხვავდებოდნენ თავიანთი მეგობრებისგან, რაღაც უფრო მაღალი წრის 

წარმომადგენლები იყვნენ ალბათ. (განმასხვავებელი ნიშანი ვესტკოტებისა თავისი ახლობ-

მეგობრებისაგან მოცემულია ტექსტშივე, თუმცა მონაწილემ არ მიაქცია ყურადღება). 

F3 - Neither of them understood the mechanics of radio – or of any of the other appliances that surrounded them – 

and when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. ...შინაარსი, ჩემი აზრით, 

მოკლედ ასე არის, რომ, სადაც არ უნდა წასულიყო ჯიმი, ყველგან თან მიჰქონდა  ეს რადიო და მასთან 

ერთად იყო სულ. და კონცერტებზე წასვლას ერჩია რადიოსთვის მოესმინა. (ძალიან დიდი სხვაობაა 

წაკითხულ ტექსტსა და გამოტანილ აზრს შორის, და მასში ტექსტის დეტალებზე ყურადღების 

არგამახვილებაც ჩანს). 

F3 - The radio was delivered at the kitchen door the following afternoon, and with the assistance of her maid and the 

handyman Irene uncrated it and brought it into the living room. She was struck at once with the physical ugliness of 

the large gumwood cabinet. აა, ესეიგი, რადიო დაუტოვეს იმაში, სამზარეულოში, და შემდეგ შუადღისას 

მოვიდა… ვიღაც კაცი, და ირენთან ალბათ, სხვა მოსამსახურე ცხოვრობდა და შეიტანა ის სამყოფ 

ოთახში. 

G2 -…and in the cold weather she wore a coat of fitch skin. - …მგონია, რომ რაღაცა ძვირფასს უნდა 

ატარებდეს, პალტოს, რომელიც არის რაღაც ძვირფასი ტყავისგან.   

G2 - რადგან შეძლებულები არიან, მოახერხეს ისიც, რომ თავიანთი გარშემომყოფებისთვის შეიძლება 

დადებითი ადამიანებიც არიან. (ამ საკითხთან დაკავშირებით არაფერია ნახსენები ტექსტში). 

G2 - She was struck at once with the physical ugliness of the large gumwood cabinet. შეიძლება, ეხლა ისევ იმ 

ძველ რადიოზეა ლაპარაკი, ისევ რაღაცა პრობლემაა ამ რადიოსთან დაკავშირებით. (ტექსტზე არ 

მოახდინა მონაწილემ ყურადღების კონცენტრაცია, რადგან მოცემული მონაკვეთის მიხედვით, აირენი 

ელდანაცემია რადიოს გარეგნული მხარით, შესაბამისად, მას ასეთი რეაქცია ძველი რადიოს 

დანახვაზე, რომლის გარეგნულ იერსახესაც უკვე კარგად იცნობდა, თავისთავად არ ექნებოდა). 

D3 - …he dressed in the kind of clothes his class had worn at Andover, and his manner was earnest, vehement, and 

intentionally naïve. სოლიდურად ეცვა ხოლმე, ჩემი აზრით, კლასიკურად… სადაც მოხვდებოდა იმის 

შესაბამისად... და მისი მანერები იყო earnest, vehement, and intentionally naïve- ეს არ ვიცი რას ნიშნავს, 

ნუ,  კარგი ადამიანი იყო.   

J4 - She was struck at once with the physical ugliness of the large gumwood cabinet. ალბათ...  ანუ, ამ... იმისგან... 

რადიოსგან... იმის სიუშნოვის გამო იყო შოკში. 

H2 - …fine forehead upon which nothing at all had been written. და ამ შუბლზე არაფერი არ იყო დაწერილი. 

ალბათ, არაფერი არ ეტყობოდა ნაოჭები... 



 

 

H2 - One Sunday afternoon, in the middle of a Schubert quartet, the music faded away altogether. ანუ, ალბათ, 

გაჩერდა, გაწყვიტა, ალბათ, კონცერტის შუაში. 

H2 - the Schubert was lost to them forever. ანუ დაიკარგა ეს მათთვის. ალბათ გამოტოვეს, ასეთი შინაარსის. 

განსჯის გადავადება გამოყენებულია რამდენიმე მონაწილის მიერ, როდესაც მოთხრობის 

მონაკვეთებმა გამოიწვია მათში გაურკვევლობა, და სტუდენტებმა იმედი დაიტოვეს, რომ ტექსტის 

შემდგომი ნაწილი ამ გაუგებრობის გარკვევაში დაეხმარებოდა.   

მონაწილე A3-მა, მას შემდეგ, რაც სავარაუდო ჰიპოთეზა ჩამოაყალიბა, არ იყო რა 

დარწმუნებული თავისი ვერსიის სისწორეში, განაცხადა:  

A3 - რაღაც გავიგე. მაგრამ რა ვიცი, წავიკითხავ და თუ სხვა რაღაც იქნება, დავუბრუნდები.   

A3 - გავაგრძელებ და მივალ და გავიგებ მერე. 

ეს სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილეების F3-ის, G2-ისა და J4-ის მიერ: 

F3 - გავაგრძელებ, იქნება მივხვდე. 

G2 - რაღაცა ვერ ვხვდები და მირჩევია, წავიკითხო და წავიკითხო და მერე ვიპოვო რაღაც. 

J4 -ალბათ, ამ წინადადების აზრს შემდგომში უფრო კარგად გავიგებ, რომ წავიკითხავ. 

J4 - ალბათ, შემდგომში გავიგებ ამ შუბერტის მნიშვნელობას, რისი სახელი იყო. 

J4 - The violent forces that were snared in the ugly gumwood cabinet made her uneasy. ამ წაკითხულ 

წინადადებას ვერ მივხვდი, მაგრამ მგონია, რომ შემდგომში გავიგებ. 

G2 - ჯერ ისევ ვორჭოფობ და ვერ ვხვდები ზუსტად, ანუ, კარგად ცხოვრობს ეს ოჯახი, თუ რაღაც 

მატერიალური სიდუხჭირე აქვთ, მაგრამ მაინც ახერხებენ კარგად ყოფნას. რომ გავიგებ, უფრო ნათელი 

გახდება. 

მონაწილე F3-მა სათაურზე მსჯელობა გადაავადა მანამ, სანამ ტექსტი არ მისცემდა შესაფერის 

ინფორმაციას: 

F3 - The enormous radio... ანუ, რაღაც უშველებელი, უდიდესი რადიო. რა ვიცი, რაზე უნდა იყოს ეს 

ტექტი, წავიკითხოთ და გავიგებ. 

თვითკორექციის გამოყენებას მიმართა მონაწილე A3-მა მაშინ, როდესაც manner თარგმნა, როგორც 

დიდი სახლი, თუმცა გადაამოწმა ლექსიკონში და მოახდინა კორექტირება:  

A3 - აა, მანერები, არასწორად წავიკითხე რატომღაც. 

მოგვიანებით, მის მიერ კიდევ შევხვდით თვით-კორექციის მაგალითებს: 

A3 - Jim would strike the side of the cabinet with his hand… აა. ხო… როცა ჭედავდა, არტყავდა ხელს და 

შველოდაო. თავიდან ვიფიქრე cabinet რომ იყო, თავის კაბინეტში შედიოდა, მაგრამ მერე გავარკვიე. 

სტრატეგია წარმატებით გამოიყენეს მონაწილეებმა E2-მა, G2-მა, D3-მა და H2-მა შემდეგ 

მონაკვეთებში: 

E2 - The dials flooded with malevolent green light... მონაწილემ თავდაპირველად, სიტყვა Flooded მონახა 

ლექსიკონში და თარგმნა, როგორც დაიტბორა. შემდეგ გადახედა, კონტექსტს მოარგო და განაცხადა:  



 

 

E2  - Flooded დატბორვას კი არ ნიშნავს, ჩემი აზრით ესეიგი, მწვანე შუქში იყოვო გახვეული. 

G2 - Jim and Irene Westcott were the kind of people who seem to strike that satisfactory average of income, 

endeavor, and respectability that is reached by the statistical reports in college alumni bulletins. პირველად, 

მონაწილემ აღნიშნა, რომ კომპანიაზე იყო საუბარი, ხოლო შემდეგ რომ წაიკითხა ხელახლა, მიხვდა 

რომ ცოლ-ქმარზე იყო საუბარი.  

თავდაპირველად, მონაწილე G2-მა ივარაუდა, რომ ვესტკოტები იყვნენ მდიდრები, მაგრამ 

შემდეგი წინადადების Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair 

წაკითხვის შემდეგ განაცხადა:  

G2 - ამ წინადადებისას გავიფიქრე, რომ ისინი არც ისეთი მდიდრები არ არიან და მატერიალური მხარე 

არ აქვთ კარგი, მაგრამ აქვთ ეს  რადიო და ამით ახერხებენ, რომ თავიანთ საყვარელ მუსიკას 

მოუსმინონ.   

მონაწილე G2-მა ჯერ ივარაუდა, რომ ერთ-ერთ მონაკვეთში ძველ რადიოზე იყო საუბარი, 

შემდეგ შეასწორა და განაცხადა:  

G2 - ააა, ეს არის ალბათ, ახალი რადიო, როდესაც მიუტანეს. ამ ქალის შთაბეჭდილებებია... ცოლის… 

now it seemed to her that the new radio stood among her intimate possessions like an aggressive intruder, აქედან 

ვხვდები, რომ უკვე მის ხელთ არის ეს რადიო. 

D3 -…when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. თავიდან, რაღაც რომ 

მოსდიოდა რადიოს ... თავის კაბინეტის მხარეს ხელს ურტყავდაო.  

მონაწილემ მოგვიანებით შეასწორა გააზრებული ინფორმაცია: 

D3 -  აა მივხვდი, რადიო რომ ფუჭდებოდა, ხელს ურტყამდაო. 

H2 - The dials flooded wit malevolent green light, and in the distance she heard the music of a piano quintet. 

Flooded ჩაძირულია, თუ….ვერ ვიგებ ამ წინადადებას.  

რამდენიმეჯერ წაკითხვის შემდეგ, მონაწილემ მოახდინა კორექცია და განაცხადა:  

H2 - აა, ალბათ, ეს ღილაკი ალბათ, ჩაიწია, თუ აინთო მწვანე რაღაცა და რაღაც მონაკვეთის შემდეგ მან 

გაიგო პიანინოს კვინტეტის ხმა.   

თუმცა, იყო ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს ისეთი მომენტებიც, როდესაც მონაწილეთა 

პირველი ვერსია უფრო ახლოს იყო მონაკვეთის სწორ გააზრებასთან, მაგრამ მისი დაკორექტირების 

შემდეგ უფრო დაშორდა ტექსტს.  

A3 - He promised to buy Irene a new radio, and on Monday when he came home from work he told her that he had 

got one. He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came. რომ გაეხარებინა თავისი 

ცოლი, მერე უყიდა. არა, არ უყიდა.. ააა, შეუკვეთა ეტყობა ეს რადიო და ალბათ, ჩამოუვათ. 

(თავდაპირველად სწორი ვარიანტი ჰქონდა მონაწილეს, მერე შეცვალა ისეთი ინფორმაციით, 

რომელიც ტექსტში არ ჩანდა).  

E2 - the Schubert was lost to them forever. თავდაპირველად, მონაწილემ ივარაუდა, რომ შუბერტი იყო 

სახელი, ხოლო შემდეგ გადახედა თავის პირველად ვარიანტს და განაცხადა:  



 

 

E2 - ააა, სკუბერტი არის რადიო, მოწყობილობა. რადგან შეპირდაო, რომ ახალ რადიოს უყიდიდაო. 

(მეორე ვერსიაში გათვალისწინებულია შემდგომი მონაკვეთი და მოვლენათა შემდგომ 

განვითარებასთან აცდენა არ არის. ნაპოვია შედეგი, თუმცა არ ჩანს რეალური მიზეზი, რის გამოც 

საჭირო გახდა ახალი რადიოს ყიდვა). 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია გამოყენებულია მხოლოდ მონაწილეების G2-ისა და C3-ის მიერ:   

G2 - ქალი, წამოდგენილი მაქვს, რომ მდიდარი ქალი უნდა იყოს. 

G2 - უცბად, ახლა წარმოვიდგინე, რომ შეიძლება ეს არის მდიდარი ოჯახი და მდიდართან ერთად 

ისინი ღირსეულები და მტკიცე ხასიათის არიან. 

C3 - ანუ, წარმოვიდგინე, რომ ეს ირენ ვესტქოტი არის სასიამოვნო შესახედაობის ქალი, მიუხედავად 

იმისა, რომ ცოტათი გაცრეცილი არის… მაინც სასიამოვნო შესახედაობა აქვს. 

სიძნელეების იდენტიფიცირება კარგად გამოჩნდა მონაწილე A3-თან. მის მიერ გამოვლენილი 

სიძნელეები ხშირად უკავშირდებოდა სიტყვების სიმრავლესა და ლექსიკონში მოძებნის შემდეგ 

კონტექსტში მათ ინტეგრირებას: 

A3 - ეს წინადადება ვერ გავიგე. ვთარგმნი სიტყვებს. 

A3- …ეს ვერ გავიგე shared in serious music, ანუ ინტერესის გამო მარტო უზიარებდნენ ხალხსო 

სიმღერებსო. და დადიოდნენ… ვერ გავიგე ეს. ვერ გავიგე. კიდევ იმაზეა ლაპარაკი, რომ კონცერტებზე 

დადიოდნენ და უსმენდნენ რადიოს, და აქ ბევრი რაღაცეები ვერ გავიგე… 

A3 - The quintet was in the distance for only an instant; it bore down upon her with a speed greater than light and 

filled the apartment with the noise of music amplified so mightily that it knocked a china ornament from a table to 

the floor. ვერ გავიგე… ეს გავიგე, რომ ამის ხმამო მოიცვაო. 

მას შემდეგ, რაც მონაწილე A3-მა ლექსიკონში მონახა Flood და socket, განაცხადა:  

A3 - ...ვერ გავიგე. არ მითარგმნის სწორად და მაგიტომ. (თუმცა, ყოველთვის არის იმის ალბათობა, რომ 

ლექსიკონის ვარიანტი ზუსტად ვერ მოერგება კონტექსტს. ამ შემთხვევაში მონაწილემ უნდა 

მოახერხოს მისი ინტეგრირება კონკრეტული მონაკვეთის თემატიკის, მოვლენათა განვითარებისა და 

მასში შემავალი სხვა სიტყვების გათვალისწინებით). 

ასევე, მონაწილე D3-მაც იგივე სირთულე დააფიქსირა: 

D3 - ჩემდა სამწუხაროდ, ვერ ვიგებ და კონტექსტშიც ვერ ვუსაბამებ. (სიტყვა falter). 

ხშირ შემთხვევებში, მონაწილეები ახდენდნენ კონკრეტული მონაკვეთების სიძნელის 

შემჩნევასა და ამ სირთულის დაფიქსირებას: 

E2 - ვერ ვხვდები.... ყველა სიტყვა მესმის, მაგრამ ვერ ვუკავშირებ. 

E2 - ვერაფერს ვერა ვხვდები. 

F3 - სკუბერტი რა შეიძლება იყოს, ახლა ვერ მივხვდი. 

F3 – gumwood… რა ვიცი, რაღაც ნივთიერებაა და კაბინეტი რა შუაშია, არ ვიცი. 

F3 - რა ციფერბლატები... რა ციფრებიო. ვერ გავიგე. 



 

 

G2 - ვაი. ანუ, აქ ერთი სიტყვა მაინც უნდა ვნახო, იმიტომ რომ, თუ ამ სიტყვას ვნახავ, გავიგებ, იმ 

კაცზეც და იმ ქალზეც. 

G2 - ჯერ ისევ ვორჭოფობ, და ვერ ვხვდები ზუსტად, ანუ კარგად ცხოვრობს ეს ოჯახი, თუ რაღაც 

მატერიალური სიდუხჭირე აქვთ.   

H2 - ვერ ვიგებ, რაღაცნაირი რთული სიტყვებით წერია. 

H2 - რა ვიცი, წინადადებებსაც ვერ ვიგებ ზუსტად.  

გაგების შემოწმება ყველა მონაწილესთან არ ჩანს. მის გამოყენებას მიმართეს მონაწილეებმა A3-მა, F3-მა 

და G2-მა: 

A3 - კიდევ იმაზე ვფიქრობ, რომ არასწორად გავიგე ეს. 

A3 - ვერ გავიგე, მოსწონდა თუ არა. 

F3 - The violent forces that were snared in the ugly gumwood cabinet made her uneasy. რაღაც... რა ვიცი, 

პიანინოს ხმა არ მოსწონდა. და რა ვიცი, პიანინო რა შუაშია რადიოსთან ვერ ვხვდები. თუ რადიო რომ 

ჩართეს, პიანინოზე უკრავდენ.    

G2 - უკვე განმიმტკიცდა აზრი, რომ ახალი რადიოა და ცდილობს ეს ქალი შეისწავლოს მისი ფუნციები. 

კითხვის დროს კონცენტრაციის ან ყურადღების კონტროლი:  ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს ხშირად 

ხდებოდა კონცენტრაციისა და ყურადღების კონტროლის დაკარგვა და შესაბამისად, აღნიშნული 

მონაკვეთების არასწორი გააზრება: 

E2 - He refused to describe it, and said it would be a surprise for her when it came. უარყო აღეწერა ის, და ეს 

იქნებოდა სიურპრიზი მისთვის, ვისთვის არ ვიცი... 

E2 - ალბათ, რაღაც ძალიან უხაროდა და ჩაბღაუ...მოსწონდა ეს რადიო. (ტექსტის მიხედვით კი, რადიო 

საშინლად არ მოეწონა აირენს მისი სიუშნოვის გამო: She was struck at once with the physical ugliness of the 

large gumwood cabinet). 

F3 - ... the music faded away altogether. Jim struck the cabinet repeatedly, but there was no response; the Schubert 

was lost to them forever. მონაწილემ ივარაუდა, რომ ჯიმმა დატოვა კაბინეტი და წავიდა სამუშაოდან. 

მასში დაბნეულობა გამოიწვია იმან, რომ faded away თარგმნა, როგორც გაუჩინარება, მაგრამ ასეც რომ 

იყოს, მუსიკას უნდა ეხებოდეს ეს გაუჩინარება და არა პიროვნებას. 

F3 - china ornament ეს რა ვიცი, ჩინური მუსიკა იყო, თუ რა იყო... 

F3 - She rushed to the instrument and reduced the volume. მივარდაო პიანინოს და დაუწია. 

G2 - …and when the instrument faltered, Jim would strike the side of the cabinet with his hand. ანუ, ხშირად 

ფუჭდებოდა ეს რადიო და ჯიმი უბრალოდ თავის კაბინეტში შედიოდა. (წინადადების მეორე ნაწილი, 

ფაქტიურად არ არის გათვალიწინებული. ამ მონაკვეთიდან, მხოლოდ კაბინეტია „გამოყენებული“. თუ 

მონაწილე უფრო მეტ ყურადღებას გაამახვილებდა სიტყვასა და ფრაზაზე side და with his hand, მაშინ იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ არ ეცოდინებოდა სიტყვა strike, ამ არასწორ ვერსიას მაინც აცდებოდა).  

G2 - She was struck at once with the physical ugliness of the large gumwood cabinet. მონაწილემ იფიქრა, რომ 

ისევ ძველ რადიოზე იყო საუბარი, თუმცა, ზემოთაც აღვნიშნე, რომ რადიოს გარეგნულმა სიუშნოვემ 



 

 

შეზარა აირენი, და შესაბამისად, არ იქნებოდა ძველ რადიოზე საუბარი, რომლის გარეგნობაც, 

რასაკვირველია უკვე კარგად იცოდა.  

G2 -… ეს ქალი იმდენად იყო აღტაცებული ამ რადიოთი, რომ მათი [ბავშვების] სასერნოდ წაყვანის 

დროსაც კი ფიქრობდა, რომ მალე დაბრუნებულიყო, რადგან ჩაერთო ეს თავისი რადიო. (ტექსტის 

მიხედვით, სულაც არ არის აღფრთოვანებული აირენი ამ რადიოთი, პირიქით, არ მოსწონს ის და 

ავტორს გამოყენებული აქვს რადიოს მიმართ სხვადასხვა სიტყვები და ფრაზები მის 

დასახასიათებლად: aggressive intruder, physical ugliness of the large gumwood cabinet, malevolent green 

light…  She was confounded by the number of dials and switches on the instrument panel…, The violent forces that 

were snared in the ugly gumwood cabinet made her uneasy, რომელიც მანამდე იყო, მაგრამ მონაწილემ ვერ 

შეძლო მათი შემჩნევა).  

D3 - The Westcott differed from their friends, their classmates, and their neighbors only in an interest they shared in 

serious music. …ისინი დადიოდნენ ხოლმე კონცერტებზე და ძალიან იშვიათად უზიარებდნენ 

ერთმანეთს ამ შთაბეჭდილებას. 

D3 - …she was able to return to the radio - მისი აზრით, რადიო უკან დააბრუნეს. (არ მოხდა ყურადღების 

გამახვილება წინადადების ქვემდებარეზე). 

H2 - She was struck at once with the physical ugliness of the large gumwood cabinet. ალბათ, აღარ იყო ისეთი 

უშნო ის რადიო... ახალი , რომელიც მოიტანეს… და დიდი ხის ყუთითო.   

 

დანართი #23.2. IV სესია „უზარმაზარი რადიო“- ტექსტის გააზრება 

 

ტექსტის გააზრება ძალიან კარგად აქვს გაკეთებული მონაწილე C3-ს. ორი პატარა უზუსტობაა 

მხოლოდ. მისი მიხედვით, ჯიმი ცდილობს, რომ რადიო შეაკეთოს. მოთხრობის მიხედვით, ჯიმის ეს 

„შეკეთება“ გამოიხატება რადიოსთვის ხელის დარტყმით, რომელიც ხანდახან შველოდა ხოლმე. ხოლო 

მეორე უზუსტობა დაკავშირებულია ტექსტის სტრუქტურის მაორგანიზებელი ელემენტების 

ვერცნობაზე წინადადებაში Their radio was an old instrument, sensitive, unpredictable, and beyond repair, 

რომლის გააზრებაც ასე გააკეთა: “... რადიო ახალი არ არის და რამდენჯერმე ცოტა შეკეთებულია.“ 

თუმცა, მოყვანილი ინტერპრეტაცია ტექსტის გააზრებაში არ თამაშობს რაიმე როლს, რადგან 

მონაკვეთების შინაარსიდან აცდენა არ იყო, და ამ ორმა მცირედმა უზუსტობამ ვერ გადაფარა მის მიერ 

საერთო ჯამში ძალიან წარმატებულ გააზრება.  

მონაწილე C3-ის მსგავსად, წარმატებულია სტუდენტი H2-ის მიერ მოკლე მოთხრობის 

გააზრება.  მხოლოდ ერთი უზუსტობა, რომელიც გამოჩნდა არის შემდეგი: მოთხრობის მიხედვით, 

ახალი რადიო არის საშინელი შესახედავი, და აირენი აპირებს რომ ის დივანის უკან თვალს მოაფაროს. 

ხოლო მონაწილის მიხედვით, ახალი რადიო უფრო ლამაზია. სხვა ისეთი არაფერი მნიშვნელოვანი არ 

გამოვლინდა, რაც საერთო გააზრებას ხელს შეუშლიდა. ისევდაისევ, ტექსტის სტრუქტურის 



 

 

მაორგანიზებელი ელემენტები, რომლებსაც ვაქცევდით ყურადღებას და დაინტერესებული  ვიყავით 

მათი აღქმით მონაწილეთა მხრიდან, ერთი ლექსიკონის გამოყენებით იქნა დაძლეული (beyond repair), 

ხოლო მეორე (she studied them thoroughly), სიტყვა thoroughly-ის მიხვედრა არ იყო აბსოლუტურად 

ზუსტი, მაგრამ იყო კონტექსტში ინტეგრირებული. (მონაწილემ თარგმნა ის შემდეგნაირად 

„ყურადღებით“). 

წარმატებით გააზრებულთა რიცხვს ამ კონკრეტული მოკლე მოთხრობის კითხვისას 

მიეკუთვნება მონაწილე J4, რომელსაც დიდი სირთულეები არ შეხვედრია გააზრების დროს. როგორც 

აღნიშნული იყო, მან გამოიყენა გაუგებარი მონაკვეთების უგულებელყოფაც, ლექსიკონიც, მიხვედრისა 

და სხვა სტრატეგიები, და მიცემულ დავალებას კარგად გაართვა თავი. გავამახვილებ ყურადღებას 

მნიშვნელოვან მომენტებზე: 

ა) წერითი მეტყველების სასიგნალო სიტყვები მონაწილის მიხედვით:    

o beyond repair - შესაკეთებელი იყო; -აზრი ირღვევა საკმაოდ; 

o and she studied them thoroughly - კარგად შეისწავლაო ამ ინსტრუმენტის ღილაკები, მისი 

ჩართვის სისტემა. - კონტექსტში კარგად არის ინტეგრირებული 

o she could conceal the cabinet behind a sofa. ალბათ, მოათავსა ეს რადიო დივანთან ახლოს. ალბათ, 

დივანთან თითქოს ზის და ინსტრუმენტიც ახლოს აქვს. - გასაოცარია, ჩანს მონაწილის არ 

ცოდნა თუ ვერ გახსენება სიტყვის behind, რომელიც საკმაოდ დიდ შინაარსობრივ ხარვეზს 

აჩენს. ნაწარმოების მოქმედი პირი გადაწყვეტს რადიო თვალს მიაფაროს და მიმალოს დივნის 

უკან მისი სიუშნოვის გამო. 

ბ) ჩანს მწერლისა და მკითხველის გონებრივი სქემის სხვაობა. მონაწილეს არ ჰქონდა წინარე ცოდნა იმ 

მუსიკალური სახელების/პიროვნებებისა და ტერმინების, რომლებიც ნაწარმოებშია ნახსენები, ხოლო 

აღნიშნულმა გარემოებამ ამ ადგილების გარკვეული ბუნდოვანება გამოიწვია:   

o the Schubert was lost to them forever. შუბერტი რა სახელია, ალბათ მათი ქუჩის სახელია. შუბერტი 

მათთვის დაკარგული იყო სამუდამოდ.  

o in the distance she heard the music of a piano quintet. კვინტეტი... ამ სიტყვას ვერ ვხვდები. რომ 

ჩავიკითხავდი, მეგონა, რომ გავიგებდი ამ სიტყვის მნიშვნელობას, მაგრამ ვერ ვხვდები. 

ალბათ, რაღაც ინსტრუმენტია, მუსიკალური ინსტრუმენტი. ალბათ, დინამიკების რაღაცა ჩანს, 

მგონი quintet. (აქაც ვხედავთ, საკმაოდ დიდ ბუნდოვანება და გაუგებრობა წარმოშვა 

მკითხველში). 

ნაწარმოების გააზრება წინა მონაწილეების მსგავსად სტუდენტ D3-საც კარგად აქვს გაკეთებული. 

შეიძლება აღვნიშნოთ რამდენიმე უზუსტობა, რომლებმაც საერთო ჯამში დიდი გავლენა არ 

მოახდინეს შინაარსის აღქმის სისწორეზე.  

ა) მონაწილე D3-ის შემთხვევაში, ზუსტი ცოდნა კომპოზიტორისა და მუსიკალური ტერმინის არ ჩანდა, 

თუმცა იგი შეეცადა აღნიშნულის არცოდნის დაძლევას მიხვედრის საშუალებით. Schubert quartet - 



 

 

კომპოზიტორის ნაცვლად, მონაწილემ ივარაუდა, რომ ეს არის ჯგუფი, ხოლო მეორე შემთხვევაში 

Mozart quintet- ივარაუდა, რომ quintet არის სონატა. არცერთ შემთხვევაში D3 არასწორი მიმართულებით 

არ წასულა საერთო გააზრების კუთხით.   

ბ) It was not until later in the afternoon that she was able to return to the radio. -ამ წინადადებაში შინაარსი 

არასწორად არის გაგებული, და მონაწილის აზრით, „ეს იყო იმის შემდეგ, რომ რადიო... return ხომ 

დაბრუნებაა, და ეს რადიო უკან დააბრუნესო?“  აუცილებელია, რომ ყურადღება გამახვილდეს 

წინადადების ქვემდებარეზე. მნიშვნელოვანია, კარგად იქნას დანახული, ვინ ასრულებს მოქმედებას, 

რომ ასეთი ხარვეზები თავიდან იქნას აცილებული. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტული 

მონაკვეთის გაუგებრობამ არ იქონია გავლენა ტექსტის საერთო გააზრებაზე, რადგან მოთხრობაში 

ჩანს, რომ რადიო არ დაუბრუნებიათ და ისევ გრძელდება მისი მოსმენა. 

მონაწილე A3-მა, მიუხედავად იმისა, რომ მოახერხა ტექსტის დამაკმაყოფილებლად გააზრება, 

მასთან საკმაოდ ბევრი ხარვეზი და უზუსტობას ჰქონდა ადგილი: 

ა) satisfactory average of income - მონაწილის მიხედვით, ეს ნიშნავს ძალიან მაღალ შემოსავალს, მაშინ 

როდესაც პირველი ორი სიტყვიდან ერთ-ერთის ცოდნაც კი საკმარისი იქნებოდა არასწორ გააზრებას 

რომ არ ჰქონოდა ადგილი. 

ბ) they went to the theater on an average of 10.3 times a year, and they hoped someday to live in Westchester – 

დადიოდნენ თეატრში ამდენი ხნის განმავლობაში წელიწადში, და ისინი ვესჩესტერში ცხოვრობდნენ.  

ტექსტის მიხედვით კი, იმედოვნებდნენ, რომ ერთ დღესაც იცხოვრებდნენ ვესჩესტერში.  

გ) Irene Westcott was a pleasant, rather plain girl with soft brown hair and a wide, fine forehead. სასიამოვნო 

ადამიანია ეს ქალი, ირენი, რაღაც ლამაზი ქალია სავარაუდოდ... (plain-ის ლექსიკონში მოძებნის 

შემდემ განაგრძო გააზრება): „ულამაზო გოგოა? ანუ, არ არის ლამაზი.“ (მოცემულია არასწორი 

გააზრება, რადგან თუ ადამიანზე ვამბობთ, რომ სასიამოვნოა, მასზე ამავდროულად არ ვამბობთ, რომ 

ულამაზოა. ამ კონტექსტში,   სიტყვა plain-ს სადა, უბრალო უფრო მიესადაგება).  

დ) Westcott differed from their friends, their classmates, and their neighbors only in an interest they shared in 

serious music – ანუ, ინტერესის გამო მარტო უზიარებდნენ ხალხსო სიმღერებსო. (აქ მისი არასწორი 

გააზრება გამოიწვია წინდებულზე ყურადღების არგამახვილებამ, რადგან ისინი კი არ უზიარებდნენ 

სხვებს, არამედ განსხვავდებოდნენ სხვებისგან თავიანთი ინტერესით სერიოზული მუსიკისადმი). 

ე) The maid had given the children their suppers and was supervising their baths when Irene turned on the radio, 

reduced the volume, and sat down to listen to a Mozart quintet that she knew and enjoyed. როცა დაბრუნდა, 

მოემსახურა ბავშვებს და მერე დაჯდა მოსასმენად. (არ არის ყურადღება გამახვილებული 

წინადადების პირველი ნაწილის ქვემდებარეზე. ამ წინადადების ცალკეულ ნაწილებს სხვადასხვა 

პიროვნება ჰყავს ქვემდებარედ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შინაარსის საერთო გააზრებას არ შეუშალა 

ხელი, თუმცა სხვა შემთხვევაში, გააჩნია რა მნიშვნელობის არის მონაკვეთი, შეიძლება 

მნიშვნელოვანიც იყოს).   



 

 

მონაწილე G2-ის მიერ ტექსტის გააზრებაში ჩანს რამდენიმე ადგილას გაურკვევლობა, 

უზუსტობა და ორი საკმაოდ დიდი ხარვეზი:  

ა) The Westcott differed from their friends, their classmates, and their neighbors only in an interest they shared in 

serious music – როგორც აქ წერია, რომ საინტერესო სიმღერას უზიარებენ, როგორც მეგობრებს, 

ამხანაგებს და მეზობლებს...  

ბ) მონაწილის მიხედვით, იმის გამო, რომ რადიო ფუჭდებოდა, „ეს კაცი, ოჯახის უფროსი ძალიან 

ბრაზდებოდა ხოლმე და შედიოდა თავის კაბინეტში, რაც ეხმარებოდა ხოლმე, რომ ეს სიბრაზე ჩაეხშო 

მასში. ანუ, ისე ბევრს ნიშნავდა მუსიკა მათთვის, რომ გაბრაზებასაც იწვევდა და მათ გაღიზიანებასაც, 

როცა წყდებოდა ეს მუსიკის ხმა.“ - მოთხრობის მიხედვით, cabinet გამოყენებულია რადიოს 

მოწყობილობის მნიშვნელობით, და როდესაც რადიო ფუჭდებოდა, ჯიმი ხელს ჩაარტყავდა, და ეს 

ხანდახან შველოდა.  

გ) მისი მიხედვით, „...ეს არის ესეთი რადიო, რომლსაც არ აქვს არანაირი ხარვეზი... ჩემი აზრით, 

არაფერი ისეთი არ იყო, რაც არ მოსწონდა ახალი რადიოსი.“ - მოთხრობის თანახმად, აირენი შოკშია 

ახალი რადიოს სიუშნოვით, და ის გადაწყვეტს, რომ დივნის უკან მოათავსოს, რათა თვალს მოაფაროს.  

მოკლე მოთხრობის ზოგადი შინაარსი მონაწილე E2-ს საშულოდ აქვს გაგებული, ანუ მასში 

არის როგორც სწორად გააზრებული მომენტები, ასევე არასწორად გააზრებული, თუმცა ზოგადი 

გააზრების დონე მაინც წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს.  ვისაუბრებ გააზრების დროს 

დაშვებულ შეცდომებზე: 

ა) ...they hoped someday to live in Westchester - ... ერთხელაც მათ გადაწყვიტეს, რომ ეცხოვრათ 

ვესჩესტერში. (რეალურად, ისინი იმედოვნებდნენ, რომ იცხოვრებდნენ იქ). 

ბ) მონაწილის მიხედვით, კლასელებს და მეზობლებს უყვარდათ სერიოზული მუსიკა და ამით 

განსხვავდებოდნენ ვესტკოტებისგან, მოთხრობის მიხედვით კი, პირიქით, ვესტკოტებს უყვარდათ და 

ეს განასხვავებდათ მათ დანარჩენი ხალხისგან.  

გ) Jim struck the cabinet repeatedly, but there was no response – ჯიმი აკაკუნებდა კაბინეტზეო, არავინ არ 

იყოვო. - მოთხრობის მიხედვით, შეფერხებისას, ჯიმი ხელს ურტყავდა რადიოს. 

დ) the Schubert was lost to them forever – სკუბერტი დაიკარგაო სამუდამოდო. რა არის სკუბერტი, ვერ 

ვხვდები... schubert არის რადიოს ფირმის სახელი, რადგანაც დიდი ასოთი წერია. (მისი მიხედვით, ეს 

რადიო დაკარგეს მათ. ამ მონაკვეთის გააზრება დაკავშირებულია კომპოზიტორის ვინაობის 

არცოდნასთან, ეს ცოდნა ააცილებდა ამ ხარვეზს, თუმცა მონაწილეს ყურადღება რომ მიექცია 

მონაკვეთისთვის in the middle of a Schubert quartet, the music faded away altogether, - მიხვდებოდა, რომ 

შუბერტი რადიოს ფირმის სახელი არ იყო). 

ე) მონაწილის მიხედვით, აირენს ძალიან უხაროდა და მოსწონდა რადიო. მან ვერ დაიჭირა ის 

მომენტი, რომ თავიდან არ მოეწონა გარეგნულად ეს რადიო. 



 

 

ვ) The violent forces that were snared in the ugly gumwood cabinet made her uneasy. წინადადების პირველი 

ნაწილი ასე გადათარგმნა: „ძალადობა აიძულებდა დაეგო ხაგანგი მის კაბინეტში,“ ხოლო მეორე 

ნაწილი სულაც გაუჭირდა ეთარგმნა, რადგან არ იცოდა სიტყვა uneasy-ის მნიშვნელობა, მაგრამ 

მოახდინა მისი უგულებელყოფა. აქაც, მისი მხრიდან ყურადღებაა გასამახვილებელი წინადადების 

ქვემდებარეზე. ის [აირენი] მოქმედების შემსრულებლად, ანუ ქვემდებარედ არ გვევლინება აღნიშნულ 

წინადადებაში. თუმცა გარდა ქვემდებარისა, ამ წინადადებაში შინაარსობრივი ხარვეზიც არის.  

სტუდენტი F3-ის შემთხვევაში ხმამაღლა ფიქრის სესიის ბოლოს წაკითხულის შეჯამებისას 

მნიშვნელოვანი მომენტები აღდგენილია, რომელიც მის მიერ ძალიან მოკლედ არის მიმოხილული. 

მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილის მიხედვით აირენის არმოწონება დაკავშირებული იყო რადიოს 

სიდიდესთან და არა მის სიუშნოვესთან, მთავარია, ის, რომ მან შეძლო იმის დანახვა, რომ აირენს არ 

მოეწონა რადიო თავიდან. შინაარსის გააზრებაში შეცდომები დაფიქსირდა, როდესაც მონაწილემ 

განაცხადა:  

F3 - ერჩია სახლში დამრჩალიყო და რადიოსთვის მოესმინა, თუ კაბინეტში იქნებოდა, ვიდრე ის, რომ 

წასულიყო კონცერტზე, და ამიტომ გამოირჩეოდა ის მეგობრებისგან და ახლობლებისგან. ახლა, აქ 

ძალიან კარგად ვერ დავინახე ძველ რადიოს რა მოუვიდა. ან კიდევ,  მეორე ვარიანტი ის არის, რომ 

ცოლსაც უყვარდა რადიოს მოსმენა და რადგანაც ეს ქმარი ყველგან დაატარებდა, გადაწყვიტა, რომ 

ცოლისთვისაც ახალი ეყიდა. 

 გარდა მოყვანილი ხარვეზებისა, კიდევ დაფიქსირდა ტექსტში სხვა ხარვეზებიც: 

ა) Irene Westcott was a pleasant, rather plain girl... აღწერილია ეს ქალი. ალბათ, ულამაზო იყო.  

ბ) One Sunday afternoon, in the middle of a Schubert quartet, the music faded away altogether. Jim struck the 

cabinet repeatedly, but there was no response; the Schubert was lost to them forever.  რა ვიცი, სად წავიდა 

ეხლა. ჯიმმა დაკეტა კაბინეტი... ჩემი აზრით, გაიგო რამე მუსიკის ხმა და ყოველგვარი გაფრთხილების 

გარეშე დატოვა კაბინეტი და  წავიდა სამუშაოდან.  

გ) The quintet was in the distance for only an instant; it bore down upon her with a speed greater than light and 

filled the apartment with the noise of music amplified so mightily that it knocked a china ornament from a table to 

the floor.  მოცული იყოვო თავისი საცხოვრებელი ბინა, შეიძლება ითქვას კორპუსი და ჩინური 

ორნამენტები იყო მთელი მაგიდიდან დაწყებულიო იატაკამდე დამთავრებულიო. 

 

დანართი #23.3. დღიურები „უზარმაზარი რადიო“ - გამოყენებული სტრატეგიები 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა    √     

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენება √  √ √ √ √ √  



 

 

წაკითხულის გაგების დასახმარებლად 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია         

სიძნელეების იდენტიფიცირება √  √ √ √ √ √  

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

√ √    √ √  

ვარაუდების შემოწმება      √ √  

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √  √ √   √  

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება  √  √  √   

ინფორმაციის შეჯამება  √    √   

დასკვნების გაკეთება √ √ √ √  √ √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება  √ √ √  √   

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √    

გაგების შემოწმება         

თვითკორექცია √        

გონებრივი თარგმანი         

განსჯის გადავადება         

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან    √   √  

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე 

ყურადღების გამახვილება 

   √   √  

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 7 6 6 10 3 8 8 1 

 

 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა მონაწილე E2-ისთვის იყო დამახასიათებელი. ის მიმართავდა უფრო 

რიტორიკულ კითხვებს, რომელზედაც პასუხის გაცემა გარკვეულად სირთულესთან იყო 

დაკავშირებული: 

E2 - Emma, the maid, let him in , and he had taken off his has and was taking off his coat when Irene ran into the 

hall. ამ წინადადებაში პირველად ვიგებთ მოსამსახურის სახელს - ემას. საინტერესოა, ავტორმა აქამდე 

რატომ არ ახსენა ის? რატომ შემოინახა ის მაინცდამაინც ნაწარმოების ბოლოსთვის? 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება მის უგულებელსაყოფად ან ლექსიკონში მოსაძებნად ერთ-ერთი 

სტრატეგია იყო, რომელსაც მონაწილე C3 იყენებდა.  კონტექსტიდან მიხვედრის მცდელობის 

წარუმატებლობის შემთხვევაში იგი მიმართავდა არამნიშვნელოვანი სიტყვების გამოტოვებას 

შინაარსის საერთო აღქმის მისაღწევად. მისი მიხედვით,  

C3 - არ ვიცოდი სიტყვა bewildered. არ მინახავს ლექსიკონში, რადგან ვთვლი, რომ ის ხელს არ მიშლის 

შინაარსის გაგებაში.  



 

 

სტუდენტი E2-იც მიმართავდა ამ სტრატეგიას. მის ჟურნალში ვკითხულობთ:  

E2 - She decided that tone was most important and that she could conceal the cabinet behind the sofa. ამ 

წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა conceal, მაგრამ ამან ხელი არ შემიშალა აზრის გაგებაში.  

E2 - არ ვიცოდი discord რას ნიშნავდა, მაგრამ ვფიქრობ, არ მჭირდება ეს, რადგან უმნიშვნელოდ 

მიმაჩნია.  

გარდა ამისა, სტუდენტმა E2-მა კიდევ მიმართა სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებას და მისი 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე მოძებნა ლექსიკონში უცნობი სიტყვა, რადგან მისი აზრით, ავტორის 

დამოკიდებულება ვლინდებოდა და მნიშვნელოვანი იყო ამ უცხო სიტყვის ცოდნა. 

მონაწილე G2-ის დღიურიდან ვგებულობთ, რომ ის მიმართავდა გაუგებარი სიტყვებისა და 

მონაკვეთების მნიშვნელობის შეფასებას, რის შემდეგაც აკეთებდა მის უგულებელყოფას, ან 

ლექსიკონში მოძებნას: 

G2 -... ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი არაა და არ ვეძებ. 

იგივე მონაწილესთვის, უცხო სიტყვის მნიშვნელობის შეფასებაში გავლენა მოახდინა 

ერთიდაიგივე სიტყვის რამდენიმეჯერ შეხვედრამ, და მისი მონახვა ლექსიკონში უკვე მნიშვნელოვანი 

გახდა:  

G2 - სიტყვა maid რამდენჯერმე შემხვდა უკვე და მგონია, რომ მისი ცოდნა დამეხმარება. 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირებაზე რამდენიმე მონაწილემ მიუთითა. ეს სტრატეგია აქტუალური 

იყო ყველა იმ მონაწილესთან, რომელიც ახდენდა უცნობი სიტყვების უგულებელყოფასა და საერთო 

შინაარსის გაგებას. მაგალითად, იგი შეგვხვდა სტუდენტ C3-თან, რომელსაც არცერთი სიტყვა არ 

ჰქონდა მოძებნილი ლექსიკონში, მაგრამ ახდენდა საერთო შინაარსი გამოტანას. მისი მიხედვით,  

C3 - არ ვიცოდი სიტყვა shiver, მაგრამ არ მინახავს, რადგან წინადადებაში გამოყენებული melancholy 

მაფიქრებინებს, რომ ქალი დააღონა, ცუდ ხასიათზე დააყენა საუბარმა. 

აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენება ჩანს მონაწილე E2-ის მიერ, რომელიც მიხვედრის და 

ლექსიკონში მოძებნის პარალელურად ხანდახან მიმართავდა კითხვის გაგრძელებასა და უცნობი 

სიტყვების უგულებელყოფას საერთო შინაარსის გააზრების მიზნით:  

E2 - ვერ გავიგე, რა ფუნქცია ეკისრებოდა სიტყვა master-ს, მაგრამ მთლიანობაში, ძირითადი აზრი 

გავიგე. 

ასევე, ჟურნალის კითხვას რომ ვაგრძელებთ, ასეთ ჩანაწერს წავაწყდებით:  

E2 - Jim turned to another station, and the living room was filled with the uproar of a cocktail party that had 

overshot its mark. ამ წინადადებაში ახალი აბზაცი იწყება. არ ვიცი რას ნიშნავს overshot, მაგრამ 

მთლიანობაში გასაგებია აბზაცის აზრი: ერთ-ერთ მეზობელთან წვეულებაა აღწერილი… 

ასევე, მონაწილე D3-მა მიუთითა აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებაზე. მის დღიურში 

შემდეგი ჩანაწერია:  

D3 - ვკითხულობ საკმაოდ დიდ მონაკვეთებს, შინაარსი გავიგე. სიტყვა-სიტყვით არ ვთარგმნი...   



 

 

მონაწილე A3-მა მოახდინა სავარაუდო ჰიპოთეზის ფორმირება, როდესაც გარკვეული 

მონაკვეთიდან გამოიტანა შემდეგი შინაარსი: 

A3 - ...როდესაც ჩართეს რადიო, თითქოს, სიმღერა, რომელიც ჩაირთო, იყო მათ შესახებ. (მოგვიანებით 

მან შეასწორა აღნიშნული ინფორმაცია და მისცა მას სწორი ფორმულირება, რომლის შესახებაც ქვემოთ 

მექნება საუბარი თვით-კორექციის სტრატეგიაში). 

A3 - შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს ქალი არის უკმაყოფილო... ისეთი წარმოდგენა მრჩება, რომ 

რადიოში მოსმენილმა საუბრებმა მას სევდა მოჰგვარა... 

იგივე სტრატეგია ჰქონდა არჩეული მონაწილე F3-ს, რომელიც დაბრკოლებების მიუხედავად 

მაინც განაგრძობდა კითხვას. მისი მიხედვით: 

F3 - გვ. 34. 1 აბზაცი - გაუგებარი იყო სათარგმნელად, თუმცა მთლიანობაში, ზოგიერთი გასაგებად 

დაწერილი წინადადების საშუალებით არ გამიჭირდა შინაარსის გაგება. (თუმცა, მან არ მოახდინა 

ინტერპრეტაცია, იმისთვის, რომ გავიგოთ, რამდენად სწორედ გაიაზრა აღნიშნული მონაკვეთი). 

უგულებელყოფისა და კითხვის გაგრძელების გამოყენება გამოვლინდა მონაწილე C3-თან. მისი 

დღიურიდან ჩანს, რომ იგი არ ფერხდებოდა შეხვედრილი უცხო სიტყვებით და აგრძელებდა შემდგომ 

წაკითხვას: 

C3 - არ ვიცოდი სიტყვა shiver, მაგრამ არ მინახავს... 

მონაწილე E2-ის მიხედვით: 

E2 - She decided that tone was most important and that she could conceal the cabinet behind the sofa. ამ 

წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა conceal, მაგრამ ამან ხელი არ შემიშალა აზრის გაგებაში.  

E2 - Button me up - არ ვიცი, ეს ფრაზა რას ნიშნავს, მაგრამ ვფიქრობ, ის არაა მნიშვნელოვანი, რადგან 

მთლიანობაში გასაგებია, რომ ის ცოლ-ქმრის კამათის დროსაა ნათქვამი და აქ მთავარი ისაა, რომ ჯიმს 

და აირენს რადიოთი სხვების საუბარი ესმით მუსიკის პარალელურად.  

იმ მონაკვეთებში, რომელთა სრულყოფილ გააზრებას სტუდენტი G2 ვერ ახერხებდა, იგი 

ახდენდა უცხო სიტყვებისა და ასევე გარკვეული გაუგებარი მონაკვეთის უგულებელყოფასა და 

კითხვის გაგრძელებას მისი მნიშვნელობის შეფასების შემდეგ:  

G2 - დიალოგები, რომლებიც რადიოში ისმის, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ვთვლი, რომ 

მნიშვნელოვანი არაა და არ ვეძებ. 

სიტყვების უგულებელყოფას მიმართავდა მონაწილე D3-იც, რომლის მიხედვით: 

D3 - სიტყვებს ვერ ვიგებ, მაგრამ არ ვნახულობ, რადგან შინაარსი კარგად გავიგე. 

ახალი სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა: იმისდამიუხედავად, რომ მონაწილე H2-მა, 

განსხვავებით სხვა მოცემული ნაწარმოების განხილვისას, ამ კონკრეტული ნაწარმოებზე ჩანაწერის 

წარმოებისას ნაკლებად გაგვიმახვილა ყურადღება იმ ლექსიკურ ერთეულებზე, რომლის მიხვედრასაც 

ის შეეცადა, მაინც ასეთ ჩანაწერს ვხვდებით:  

H2 - ვერ მივხვდი კონტექსტში მის მნიშვნელობას.  



 

 

ამ ფრაზიდან გამომდინარე ვიგებთ, რომ იგი იყენებდა სიტყვის მიხვედრის სტრატეგიას და 

ახდენდა კონტექსტში მის ინტეგრაციას.   

მონაწილე E2-ის მიხედვით:   

E2 - არ ვიცოდი სიტყვა bewildered, თუმცა კონტექსტიდან მივხვდი, რომ ის დაღონებულს, ან 

იმედგაცრუებულს უნდა ნიშნავდეს.  

E2 - For Christ’s sake, Kathy, - ამ ფრაზაში არ ვიცოდი სიტყვა sake, მაგრამ კონტექსტმა და იმან, რომ 

მსგავსი გამოთქმა ქართულშიც გვაქვს, მიმახვედრა, რომ ის ასე ითარგმნება: ქრისტეს გულისთვის, 

ქეთი. არ ვიცოდი რას ნიშნავდა abruptly შემდეგ წინადადებაში: The music stopped abruptly. თუმცა, 

რადგან ის კამათის დროს ხდება და მას ქალის პასუხი მოსდევს, ვფიქრობ, ის უცაბედს უნდა 

ნიშნავდეს.  

აღნიშნულმა მონაწილემ სიტყვის მიხვედრის სტრატეგიის ძალიან ბევრ გამოყენებაზე 

მიგვითითა: 

E2 - Her hair was rigged high on her head and she wore a mink cape. ამ ფრაზაში არ ვიცოდი სიტყვა rigged, 

მაგრამ რადგან ის ქალის თმას აღწერს, ალბათ, დავარცხნილს ან დაყენებულს უნდა ნიშნავდეს.  

მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტ D3-ს დიდად არ გაუმახვილებია ყურადღება, რომელ 

სიტყვებზე სცადა კონტექსტში მიხვედრა, მის ჟურნალში გაკეთებულია ჩანაწერი: 

D3 - fixed კონტექსტში ვერ გავიგე.  

მისი ეს მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, თუმცა ეს ფრაზა მოწმობს იმას, რომ ის 

მიხვედრას კითხვის დროს იყენებდა ხოლმე. მონაწილე A3-მა რამდენჯერმე მიუთითა მიხვედრის 

სტრატეგიის გამოყენებაზე. მიხვედრის წარმატება/წარუმატებლობა ხანდახან ლექსიკონის 

საშუალებით დამატებით მოწმდებოდა ხოლმე მის მიერ:  

A3 - disturbed ვივარაუდე, რომ ეს ნიშნავს, რომ არ ეცლება, მაგრამ ვნახე ლექსიკონში და ნიშნავს 

სიმშვიდის დარღვევას... quarrel -მეგონა, რომ იყო ყვირილი, ვნახე ლექსიკონში და ნიშნავს ჩხუბს. 

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ის ხანდახან ვერ უძებნიდა სწორ ან მიახლოვებულ 

მნიშვნელობას და ის ირჩევდა ტაქტიკას, დაკვირვებოდა დადებითი მნიშვნელობით იყო კონტექსტში 

გამოყენებული თუ უარყოფითი მნიშვნელობით უცხო სიტყვა:  

A3 – sheltered არ ვიცოდი, მაგრამ მგონია, რომ არ იყო დადებითი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ მას 

მოსდევს, როგორც ჩანდა - as it appeared to be... Bitterly - არ ვიცოდი რას ნიშნავდა, მაგრამ 

კონტექსტიდან მივხვდი, რომ რაღაც ცუდს ნიშნავს. 

დამხმარე მასალის, მაგ. ლექსიკონის გამოყენებას წაკითხულის გაგების დასახმარებლად მონაწილეები 

G2, H2, A3 და F3 მიმართავდნენ. მათ მოგვაწოდეს იმ სიტყვების ჩამონათვალი, რომელებიც ლექსიკონში 

მონახეს:  

G2 - interference, rasp, scratchy, maid. 

H2 - interference, crackling, rustling, dimmed, bewildered, rattling, discern, lamentation, razors, button.  



 

 

A3 - rattling, fortnight, astonish, furtive, luncheon, disturbed, beams, indecent, quarrel, whore, sordid, indulge, 

insurance, hideous. 

F3 - strings, crackling, bewildered, shaft, interference, fiddled, scratchy, slammed, waned, splendid, tambourine, 

radient, probated. 

მონაწილე E2-ის მიხედვით,  

E2 - The restrained melancholy of the dialogue and the draft from the bedroom window made her shiver, and she 

went back to bed. ამ წინადადებაში არ ვიცოდი სიტყვა shiver და რადგან მის შემდეგ აირენი ოთახში 

ბრუნდება, დამაინტერესა, რა იგრძნო მან ასეთი. მოვძებნე და აღმოჩნდა, ის აკანკალებულს ნიშნავდა.  

სტუდენტმა D3-მა ასევე მიუთითითა ლექსიკონის გამოყენებაზე გარკვეული მონაკვეთების 

კითხვისას, თუმცა არ გაამახვილა ყურადღება, რომელი სიტყვების მოძებნა მოუხდა:  

D3 - წავიკითხე მთელი აბზაცი, შემხვდა უცხო სიტყვები, ვნახე ისინი ლექსიკონში.  

სხვა მონაწილეების მსგავსად, სტუდენტი G2 იყენებდა ლექსიკონში სიტყვების მონახვას მაშინ, 

როდესაც მისი აზრით, ის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იყო.  

ვარაუდების დაშვებისა და მათი შემოწმების სტრატეგიის გამოყენება გამოჩნდა რამოდენიმე 

მონაწილის ჩანაწერებში. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი სტუდენტი ვარაუდების დაშვების 

შემდგომ მათ შემოწმებასაც ახდენდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანის დღიურებმა არ მოგვაწოდეს 

ინფორმაცია ვარაუდების შემოწმების შესახებ. ვარაუდების დაშვების სტრატეგია გამოყენებული იყო 

მონაწილე C3-ის მიერ, რომლის მიხედვით, ხმები, რომლებიც რადიოში ისმის, ეკუთვნის მეზობლებს. 

(მან ვარაუდის დაშვებაზე მიუთითა ტექსტის იმ ნაწილზე საუბრისას, სადაც ჯერ კიდევ არ ჩანდა ვის 

ეკუთვნოდა ეს ხმები): 

C3 - სადილის შემდეგ რადიოს მოსმენისას მათ ხმები მოესმათ (სავარაუდოდ, მეზობლების საუბარი). 

სტუდენტი H2-ის მიხედვით:  

H2 - ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მეზობელი ცოლ-ქმრის დიალოგის მოსმენამ ირენეზე ზეგავლენა უნდა 

მოახდინოს.  

მოგვიანებით მან შეამოწმა დაშვებული ვარაუდი: 

H2 - ჩემი ვარაუდი გამართლდა. რადიოს მოსმენამ ძალიან ჩაითრია ირენე. სხვისი საუბრების მოსმენამ, 

სხვისი პრობლემების გაგებამ ის დეპრესიაში ჩააგდო. 

კიდევ ჩანს მონაწილის მიერ აღნიშნული სტრატეგიების გამოყენება:  

H2 - მოთხრობის დასაწყისში ვფიქრობდი, რომ ნივთი, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი იყო ამ 

წყვილისთვის, საბოლოოდ, მათ უბედურებას მოუტანდა. ასეც მოხდა, ირენე გაგიჟდა. ესაუბრებოდა 

რადიოს, ჯიმი კი იმის მაგივრად, რომ დახმარებოდა მას, გამუდმებით უყვიროდა. 

ვარაუდების დაშვებას მიმართავდა მონაწილე A3-იც. მისი დღიურიდან ვკითხულობთ:  

A3 - როდესაც ირენმა გაიგო რაღაც სიმღერა, მას არასასიამოვნოდ გაახსენდა ზღვა. ვივარაუდე, რომ 

შეიძლება რამე ცუდი მოხდა და იმიტომ. 

მოგვიანებით მას გაკეთებული აქვს ჩანაწერი: 



 

 

A3 - ...მეორე დღეს, როდესაც ის რთავს რადიოს, ვივარაუდე, რომ მას უფრო დადებითი ემოციები 

დაეუფლა, იმიტომ რომ გაახსენდა ის ადგილი, სადაც ის ისვენებდა ზაფხულობით და ძველი სურათი. 

მონაწილე G2-მა ასევე მიუთითა ამ სტრატეგიის გამოყენებაზე თავის დღიურში:  

G2 - სიტყვა interference ვნახე, რომელიც დაბრკოლებას ნიშნავს, რაც მიმანიშნებს, რომ რაღაც საეჭვო 

უნდა მოხდეს. 

ტექსტის კითხვის პარალელურად მონაწილემ კიდევ დაუშვა ვარაუდები:  

G2 - თითქოს მგონია, ირენესთან დაკავშირებით რაღაც უნდა მოხდეს რადიოთი. 

G2 - მიმაჩნია, რომ ეს რადიო სხვადასხვა სახლებში, ან შენობებში მიმდინარე ხმაურს, იქნება ეს მუსიკა 

თუ საუბარი...  ირენეს და ჯიმის სახლში გადმოიცემა ამ რადიოთი. 

 მოგვიანებით, ტექსტის იმ ნაწილში, სადაც ჩანს, რომ ეს დიალოგები სწორედ რომ 

მეზობლებთან მიმდინარე დიალოგებია, სტუდენტმა G2-მა ჩანაწერი გააკეთა:  

G2 - ვარაუდი გამართლდა. ირენემ იცნო მეზობლის ძიძის ხმა...   

ინფორმაციის შეჯამებას მიმართავდა მონაწილე C3. მის დღიურში, ისევე, როგორც დანარჩენი სამი 

მოთხრობის ჩანაწერები, პუნქტების სახით არის ჩამოწერილი და შეჯამებული. მისი ჩანაწერებიდან 

ერთგან ვკითხულობთ: 

C3 - საღამოს ჯიმსაც იგივე მდგომარეობა დახვდა. 

C3 - ირენე დეპრესიაში ვარდება მეზობლების გამუდმებული კამათის მოსმენით ფინანსურ 

პრობლემებზე... 

აღნიშნული სტრატეგია ჩანს მონაწილე G2-ის დღიურებიდანაც, სადაც მას მოკლედ აქვს 

შეჯამებული წაკითხული გარკვეული მონაკვეთი: 

G2 - აღწერილია საღამო, რომელიც ცოლ-ქმარმა ერთად გაატარა სახლში დაბრუნების შემდეგ... 

დასკვნების გაკეთება ჩანს სტუდენტების C3-ის, E2-ის, G2-ის, H2-ის, D3-ის, J4-ის და A3-ის 

ჩანაწერებიდან. მათი მიხედვით, 

C3 - გამომდინარე იქიდან, რომ ირენი სხვის საუბრებს ისმენს, დამოკიდებულება ეცვლება მათ მიმართ. 

E2 – მიუხედავად იმისა, რომ ჯიმმა საშინლად ატკინა გული მეუღლეს და აირენი განადგურებულია, 

დრო არ ჩერდება და მას თან სდევს უამრავი ტკივილი, უბედურება და რომელი უფრო საშინელია 

არავინ იცის... 

E2 - ქალს დღითიდღე უფრო მეტად აინტერესებს მეზობლების ცხოვრების დეტალები. ფაქტობრივად, 

ის მათი ცხოვრებით ცხოვრობს. შედეგად, ის უკვე სხვაგვარად უყურებს მათ.  

E2 - ...მისთვის [აირენისთვის] ზედმეტად რთული აღმოჩნდა იმ ყველაფრის ცოდნა, რაც სხვების თავს 

ხდება და ერთი შეხედვით არ ჩანს. მან სრულად დაინახა ის უსამართლობა, სიბინძურე და 

საშინელება, რითაც ცხოვრებაა სავსე. 

G2 - ირენე სრულიად გარდაქმნა და დააავადა რადიომ. რეალობის განცდა დაუკარგა მას. 

მონაწილე H2-ის მიხედვით: 



 

 

H2 - ირენე მეზობლების საუბრებს ისმენს და ხვდება, რომ ურთიერთობები ცივდება, სიყვარული 

ქრება. ჩემი აზრით, სწორედ ეს ხდება მისი დეპრესიის მიზეზი. შიში იმის, რომ მას და მის ოჯახსაც 

იგივე ბედი მოელის. 

მონაწილე D3-მა ტექსტის წაკითხვის ბოლოს გამოიტანა შემდეგი დასკვნა: 

D3 - როგორც მივხვდი, რადიო მათ აცნობებდათ, თუ რა ხდებოდა და რა მოხდებოდა მათში.  

აღნიშნული მონაკვეთიდან დასკვნა არასწორად არის გამოტანილი, და მონაწილის მიერ 

კონცენტრაციის დაკარგვა ჩანს, რადგან მან არ გაამახვილა ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ ეს დიალოგები 

იყო მეზობლებთან მიმდინარე დიალოგები, რომელიც მათ რადიოში ისმოდა. 

აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებას განსაკუთრებით აქტიურად მიმართავდა მონაწილე J4. 

მის დღიურებში ვკითხულობთ: 

J4 - ნოველაში ამ ცოლ-ქმრის გარეგნობის აღწერისას ვხედავთ, რომ ისინი არიან საშუალო ასაკის ხალხი. 

J4 - ... რაც შეეხება ჯიმ ვესტკოტს, თავისი მოჭაღარავებული თმების მიუხედავად, ცდილობს კარგად 

ჩაიცვას და უფრო ახალგაზრდა გამოჩნდეს. 

J4 - აღმოჩნდება, რომ მეზობლების საუბარს იჭერს რადიო. 

ასევე, მან პერსონაჟთა საქციელიდან გამომდინარე გამოიტანა დასკვნა. მისი მიხედვით:   

J4 - ჯიმი პირდება ირენს, რომ ახალ რადიოს უყიდის. აქედან გამომდინარე, ისეთი შთაბეჭდილება 

მრჩება, რომ ჯიმის ძალიან უყვარს ირენე. 

მოგვიანებით, სტუდენტი J4-ს, ტექსტის იმ ნაწილში, სადაც ჯიმი საყვედურობს მეუღლეს 

არამომჭირნეობის გამო, გაკეთებული აქვს ჩანაწერი:  

J4 - ჯიმმა თითქოს თავისი ნამდვილი ბუნება გამოავლინა. 

ეს სტრატეგია გვხვდება მონაწილე A3-თანაც. მის დღიურში ვკითხულობთ:  

A3 - მგონია რომ ის [აირენი] დამოკიდებული ხდება რადიოზე. 

A3 - ...ჩანს, რომ რადიო გრძნობდა მის ახლოს მყოფი ადამიანების განწყობას და იმის მიხედვით 

უკრავდა შესაფერის სიმღერას. (მონაწილეს გააზრებული აქვს, რომ რადიო გადმოსცემდა მეზობლების 

საუბარს, თუმცა დამატებით ის განწყობის შესაფერის მელოდიაზე საუბრობდა, რომელიც რეალურად 

არ ხდება ტექსტის მიხედვით. ტექსტში საუბარია იმაზე, რომ ნუგეშის მიღების სანაცვლოდ, რადიო 

ნეგატიურ ინფორმაციას გადმოსცემს და თითქოს, კიდევ უფრო ამძიმებს აირენის სულიერ 

მდგომარეობას). 

სიძნელეების იდენტიფიცირება: მონაწილე E2-მა მიუთითა კონკრეტული წინადადებების 

სირთულეზე: 

E2 - გამიჭირდა შემდეგი წინადადების აზრის გაგება and the static reflected that change in pace that 

overtakes the city after the sun goes down, თუმცა, იმის გამო, რომ ის იმ ხმების ჩამონათვალშია, რომელსაც 

რადიო გამოსცემს, მთლიანობაში აზრი არ ირღვევა. 



 

 

მონაწილე G2-მა აშკარად მიუთითა, რომ იყო ტექსტის გარკვეული მონაკვეთები, რომელთა 

სრულყოფილი გააზრება ვერ მოახერხა: 

G2 - კონკრეტულად ვერ ვხვდები, რა მხრივ გამოიხატება რადიოს მგრძნობელობა... 

G2 - დიალოგები, რომლებიც რადიოში ისმის, ჩემთვის გაუგებარია... 

G2 - კარგად ვერ ვხვდები, რადიო იწერს ხმას, თუ გადმოსცემს ვინმეს საუბარს, რომელიც რადიოსთვის 

ჩვეული არაა... 

ასევე, სტუდენტი H2-ის ჩანაწერებიდან ვკითხულობთ: 

H2 - ვერ მივხვდი შემდეგი წინადადების მნიშვნელობას: it was the noise of the elevator that gave her a clue 

to the character of the static. 

მონაწილე D3-მა მიუთითა იმ მონაკვეთის სირთულეზე, როდესაც აირენი ლიფტში ხვდება 

მეზობლებს, მათ აკვირდება და ცდილობს გამოიცნოს, რომელი დიალოგი ვის ეკუთვნის: 

D3 - ვერ ვიგებ, რა ხდება. 

ამისდამიუხედავად, მან განაგრძო ტექსტის კითხვა და არ მოახდინა სირთულის დაძლევა უკვე 

წაკითხული ნაწილის ხელმეორედ წაკითხვის საშუალებით. 

მონაწილე A3-მა ერთგან აღნიშნა მონაკვეთის ბუნდოვანება, თუმცა იგი ძალიან უმნიშვნელოა, 

რადგან მთავარი აზრი მაინც გამოტანილია აღნიშნული ნაწილიდან: 

A3 - ის უყურებდა მათ, და ცდილობდა გაეგო, ვინ ვინ იყო რადიოში გაგონილი საუბრებიდან 

გამომდინარე... მაგრამ ვერ გავიგე, სად შეხვდნენ ერთმანეთს ეს ქალები.  

გარკვეული მონაკვეთების სირთულესა და ბუნდოვანებაზე ჩანაწერები აქვს გაკეთებული 

მონაწილე F3-ს, თუმცა მას არ მოუხდენია შესაბამისი რეაგირება აღნიშნული სირთულეების 

დასაძლევად.  

თვითკორექცია გამოყენებული აქვს მონაწილე A3-ს. თავდაპირველად, მისი აზრით სიმღერა, რომელიც 

რადიოში გაისმა, აირენისა და ჯიმის შესახებ იყო, თუმცა მოგვიანებით მოახდინა არასწორი 

ინფორმაციის გამოსწორება და მას გაკეთებული აქვს შემდეგი ჩანაწერი: 

A3 - მაგრამ შემდეგ, როდესაც განვაგრძე კითხვა, ვივარაუდე, რომ ამ რადიოში ისმის მათი მეზობლების 

ლაპარაკი, იმიტომ რომ პერსონაჟებმა იცნეს ხმები.  

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან. სტრატეგია გამოყენებულია მონაწილეების E2-ისა და 

H2-ის მიერ. მათი მიხედვით: 

E2 - ამ ნაწარმოებში ერთი შეხედვით ფანტასტიკური ისტორიაა მოთხრობილი, მაგრამ მასში 

ყოველდღიური ცხოვრებისეული პრობლემები მთელი სიმძაფრითაა წარმოდგენილი. სხვისი 

ცხოვრებისადმი ინტერესი, როცა ჩვენი ვერ მოგვიწესრიგებია, ტყუილი - პრობლემებიდან „მარტივი“ 

გამოსავალი, სხვისი გამუდმებული განსჯა და საკუთარი ნაკლის მიჩქმალვა, საყვარელი 

ადამიანისთვის გულის ტკენა, იმედგაცრუება - ეს ყველაფერი მხოლოდ მცირედია იმ პრობლემატური 

საკითხებიდან, რომელიც ამ პატარა ნაწარმოებში გვხვდება. მისი წაკითხვის შემდეგ, ბევრ კითხვაზე 



 

 

პოულობ პასუხს. ეს პასუხები კი მომავალში შეცდომების თავიდან აცილების გზას გვიჩვენებს, მაგრამ 

რამდენად გავითვალისწინებთ მას, ეს მთლიანად ჩვენზეა დამოკიდებული... 

H2 - ჩემი აზრით, ამ მოთხრობიდან შეიძლება ასევე ვისწავლოთ, რომ საგნების გაღმერთებას კარგი 

არაფერი მოაქვს. 

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე ყურადღების გამახვილება: იმისდამიუხედავად, რომ 

მწერლის სათქმელს ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს და გასაგებია აირენის საქციელის ავტორისეული 

შეფასება, მაინც მონაწილეებისთვის ცოტა ბუნდოვანია მისი მთავარი სათქმელი. C3-ის ჩანაწერიდან არ 

ჩანს დანახულია თუ არა მწერლის სათქმელი, მისი პოზიცია. H2 შეეცადა დაენახა ავტორის სათქმელი:  

H2 - ჩემი აზრით, ამ მოთხრობის მთავარი სათქმელი ისაა, რომ მთავარი ფსიქოლოგიაა, ის თუ რას 

ვიწრმუნებთ და დავიჯერებთ ჩვენ. რადიომ ირენეს ფსიქოლოგია შეურყია და დაარწმუნა, რომ ყველა 

ურთიერთობა სრულდება და რომ ყველას დანგრევა უწერია. 

სტრატეგია გამოყენებული აქვს მონაწილე E2-ს. მისი მიხედვით,  

E2 - Life is too terrible, too sordid and awful. მიმაჩნია, რომ მოცემული ფრაზა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია 

ნაწარმოებში. ჩემი აზრით, მასში თავად ავტორის დამოკიდებულებაც ვლინდება. 

ავტორის სათქმელზე ჩანაწერები არ აქვთ გაკეთებული მონაწილეებს: A3, D3, F3, J4. 

  

 

დანართი #23.4. დღიურები „უზარმაზარი რადიო“ - ტექსტის გააზრება 

 

სტუდენტი C3-ის შემთხვევაში შინაარსი კარგად არის გააზრებული. დაფიქსირდა ერთადერთი 

ხარვეზი. მოთხრობის მიხედვით, ბოლოსდაბოლოს რადიოს შეაკეთებენ. აირენს ის მთელი დღე 

ჩართული აქვს და რაიმე ხელისშემშლელი არაფერი ისმის. ხოლო ამ მონაწილის მიხედვით:  

C3 - რამოდენიმე მცდელობის მიუხედავად, ვერაფრით შეაკეთებენ რადიოს.   

შინაარსი მონაწილე H2-ის მიერ, საერთო ჯამში, მოთხრობის დასასრულამდე ძალიან კარგად 

არის გააზრებული, თუმცა, დასასრულს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი უზუსტობაა: მონაწილის მიხედვით 

აირენი გიჟდება და რადიოს ესაუბრება, თუმცა, ტექსტის მიხედვით, ეს ასე არ ხდება, უბრალოდ ის 

დეპრესიაში ვარდება.  შეკამათების დროს ქმარი მას ძველ ცოდვებს ახსენებს და  აირენი რადიოსგან 

ელის რაიმე დამამშვიდებლის გაგონებას. 

მხოლოდ ერთი უმნიშვნელო დეტალის უზუსტობა ფიქსირდება სტუდენტი E2-ის მიერ 

შინაარსის გააზრებაში. მონაწილის მიხედვით, აირენს უყვარდა კლასიკური მუსიკის მოსმენა, 

მოთხრობის მიხედვით კი ორივეს, ჯიმსაც და აირენსაც. თუმცა, იმდენად კარგად არის აღქმული 

ტექსტის დანარჩენი ნაწილი, რომ ეს უფრო მცირედ უზუსტობად შეიძლება მივიჩნიოთ, ვიდრე 

ხარვეზად.   



 

 

მონაწილე J4-ს შინაარსი კარგად აქვს გაგებული და გააზრებული. მასში არც მნიშვნელოვანი და 

არც უმნიშვნელო ხარვეზები არ არის.  

შინაარსობრივი კუთხით, ძალიან დიდი ხარვეზია სტუდენტ D3-თან. როგორც ზემოთ 

აღვნიშნე, მან ვერ გაიგო, რომ ეს რადიო მეზობლების საუბრებს გადმოსცემდა. მის ჩანაწერში 

ვკითხულობთ:  

D3 - სავარაუდოდ, ეს რადიო მათ მიერ [ჯიმის და აირენის] განხილულ თემებზე საუბრობს. 

მოგვიანებით, შინაარსის შეჯამებისას, იგივე მონაწილესთან ვკითხულობთ:  

D3 - ჯიმმა ცოლს უყიდა რადიო, რომელიც სხვადასხვა დიალოგებს გადმოსცემდა. საბოლოოდ 

აღმოჩნდა, ნუ, ჩემი აზრით, რომ რადიო მათ შესახებ ლაპარაკობდა. 

ამ მონაწილის მსგავსად, საკმაოდ დიდი შეცდომებია მონაწილე F3-თანაც. ფაქტიურად ვერ 

არის გაგებული და გააზრებული ტექსტის ძალიან დიდი ნაწილი. აქ საერთოდ არ არის ნახსენები, რომ 

რადიო მეზობლების დიალოგებს გადმოსცემდა. ყურადღება მხოლოდ იმაზეა გამახვილებული, რომ 

აირენი ბავშვებსაც კი არ აქცევდა სათანადო ყურადღებას და ოჯახი დროის დიდ ნაწილს რადიოს 

მოსმენაში ატარებდა. გავაკეთებ მისი ჩანაწერის ციტირებას იმ ნაწილიდან, როდესაც ჯიმი 

საყვედურობს ცოლს:  

F3 - ერთ დღესაც, ჯიმმა უთხრა ირენს, რომ უნდა დასრულდეს ასეთი ერთფეროვანი ცხოვრება და 

დაიწყონ სხვანაირი ცხოვრება, ბავშვებსაც სათანადო ყურადღება სჭირდებათ... ჯიმმა გაახსენა, თუ 

რამდენი ხანია არ მოუკითხია თავისი ახლობლები და კიდევ სხვა საკითხებზე ისაუბრეს.  

ამ ჩანაწერში ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაციაა: 

ა) ჯიმი ერთფეროვანი ცხოვრებისთვის კი არ საყვედურობს ცოლს, არამედ შეძენილი ტანსაცმლის 

ქვითრის გადაუხდელობისა და თანხების არაეკონომიურად ხარჯვის გამო, ასევე იმის გამო, რომ 

რადიო მან სიამოვნების მისაღებად უყიდა, ხოლო აირენი მეზობლების საუბარს უსმენს და 

ითრგუნება. 

ბ) ჯიმის საყვედურში არ ჩანს ბავშვებისთვის მეტი ყურადღების მიქცევის საჭიროება; 

გ) ახლობლების მონახულებაზე არაფერი უთქვამს ჯიმს; 

დ) სხვა საკითხებზე კი არ ისაუბრეს, არამედ ჯიმი ეჩხუბებოდა და უყვიროდა თავის ცოლს, რომლის 

დროსაც არამომჭირნეობის შესახებ საყვედურის თქმის შემდეგ ყვირილით და ჩხუბით ძველი 

ცოდვები შეახსენა. 

საერთო შინაარსი მონაწილე A3-ს კარგად აქვს გააზრებული, თუმცა პერიოდულად აქ ჩანს 

უზუსტობებიც. მოთხრობის მიხედვით, ჯიმი საყვედურობს თავის ცოლს არამომჭირნეობის გამო და 

ეუბნება, რომ არ სურს მისი დაუღალავი შრომის შედეგი შუბებში, რადიოში და ტახტის 

გადასაფარებლებში იფლანგებოდეს, თან მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ეკონომიურად მისი სამუშაო 

ისეთი შემოსავლიანი აღარ არის, როგორიც ადრე იყო.  მონაწილის მიხედვით კი:  



 

 

A3 - ირენს, როგორც ჩანს არ მისდის კარგად საქმეები, იმიტომ რომ ეწუწუნება თავის ქმარს, რომ ის 

უკვე ახალგაზრდა არ არის და მას არაფერი გამოსდის.  

ასევე, კიდევ ერთი უზუსტობა ჩანს. გარდა იმისა, რომ მეზობლების დიალოგები ისმის, 

მონაწილის მიხედვით, რადიო ახლომყოფების განწყობის შესაფერ მელოდიას გადმოსცემს. 

ისეთი მნიშვნელოვანი არასწორი გააზრება, რომელიც ტექსტის შინაარსს დააზიანებდა, 

არაფერი შეგვხვდა მონაწილე G2-თან. საერთო შინაარსი საკმაოდ კარგად არის აღქმული. რამდენიმე 

შინაარსობრივი უზუსტობა ჩანს მის ჩანაწერებში: 

ა) მონაწილის მიხედვით, აირენი არ გაჰყვა საყიდლებზე დამლაგებელ ქალს. ტექსტის მიხედვით, 

აირენს საუზმე ჰქონდა მეგობართან, თუმცა მას არ გაჰყვა საყიდლებზე. 

ბ) მისი მიხედვით, რადიო, რომელიც მეზობლების დიალოგებს გადმოსცემდა, გამოცვალეს და ახალი 

რადიო მოიტანეს, ხოლო ტექსტის მიხედვით, ეს რადიო ბოლოსდაბოლოს შეაკეთეს.  

თუმცა, როგორც აღვნიშნე, ეს უზუსტობები ძალიან უმნიშვნელოა ტექსტის საერთო, 

წარმატებული გააზრების ფონზე. 

 

 

დანართი #24. ამონარიდები მონაწილეთა პასუხებიდან - ინტერვიუ I 

 

სტუდენტების დამოკიდებულება მხატვრული ტექსტების კითხვის მიმართ: 

C3 - ინტერესი მქონდა მხატვრული ლიტერატურის მიმართ. კვლევის შემდეგ გაიზარდა ეს ინტერესი 

და მოტივაციაც. 

D3 - საინტერესოა და სირთულეებთან შეჭიდებაც არის. უცხო სიტყვებიც არის, რასაც ვერ იგებ. 

ლექსიკონში რომ არ ნახო, სხვანაირად გაიგო და სულ აგერ-დაგერიოს. მაგრამ ნორმალური 

სირთულის არის. ძალიან რთული არ არის და საინტერესოა. 

E2 – მომწონს, მიუხედავად იმისა, რომ რთულია, საკმაოდ საინტერესო პროცესია. გაძლევს საშუალებას 

ბევრი გაიგო და წინ წაიწიო და არ დარჩე იგივე დონეზე. თუნდაც გხვდება ბევრი ახალი სიტყვა, 

რომელიც საშუალებას გაძლევს აიმაღლო ლექსიკური მარაგი და გაიგო, რა კონტექსტში შეიძლება 

გამოიყენო ეს სიტყვა. ხვდები სხვადასხვა გამოთქმებს, რომელიც შეიძლება მერე გამოიყენო. შენი 

ინგლისურიც იხვეწება… მიუხედავად იმისა, რომ რთული წასაკითხი არის, რომ აღმოაჩენ, რომ 

შეძლებ წაკითხვას, სასიამოვნოა.  

H2 - ნუ, ეხლა ვხვდები, რომ მთავარია შინაარსი გამოიტანო. იყო საკმაოდ ბევრგან ბევრი უცხო 

სიტყვები, მაგრამ მაინც საშუალებას მაძლევს გავიგო. ერთგვარი ექსპერიმენტია საკუთარ თავთან. 

J4 - ძალიან რთულს ვერ ვკითხულობ ხოლმე, საშუალო მომწონს. კარგი დამოკიდებულება მაქვს. 



 

 

G2 - მაქსიმალურად დაძაბულიც ვარ, იმიტომ რომ ვცდილობ, გავერკვა თუ რამეა ისეთი, 

მაქსიმალურად ორიენტირებული ვიყო ტექსტზე, თითოეულ ნაცნობ სიტყვას ვეჭიდები და 

ვაკავშირებ უცხო სიტყვასთან, რატომ შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ვცდილობ, რომ თავისთავად 

შევითვისო... უფრო მეტის მომცემი შეიძლება იყოს მხატვრული ლიტერატურის კითხვა, მითუმეტეს 

ორიგინალში. 

A3 - მაინც ცოტა მიჭირს, მეზარება ხოლმე მისვლა. ვერ ვგებულობ ბევრ რამეს. 

F3 - რა სირთულეებიც იყო, ცოტა მეტ ცოდნას მოითხოვს კიდევ. პირადად ეს ტექსტები რთული იყო 

შინაარსის გასაგებად, შეიძლება ყველაზე რთული ნაწილიც იყო და არც ისეთი საგანგაშო არ არის.  

E2 - მწერლის აზრს ხვდები, რა დაწერა და მაინცდამაინც ადაპტირებულს არ კითხულობ, და მწერლის 

აზრების გაგების საშუალება გეძლევა და საინტერესოა. 

H2 - შენ თვითონ აკეთებ არჩევანს, როგორ აღიქვა, როგორ გადათარგმნო, ამიტომ ჯობია წაიკითხო 

ორიგინალი, ვიდრე სხვისი თარგმანი და ნააზრევი.  

C3 - ასე უფრო ვხვდები, რისი თქმა სურს ავტორს, ვიდრე ქართულად ნათარგმნის. მაგ: „სიამაყე და 

ცრურწმენა“ ჯერ ქართულად მქონდა წაკითხული, მერე ინგლისურად და დამრჩა შეგრძნება, რომ 

უფრო მეტი შეიძლებოდა ჩაედო მთარგმნელს, წინადადებები უფრო შევსებული ყოფილიყო. უფრო 

ცხადად ვგრძნობ ემოციას და იმას, რისი თქმა სურს ავტორს. უფრო ახლოს მოდის ჩემთან. 

D3 - ნორმალური სირთულის არის. ძალიან რთული არ არის და საინტერესოა... რამე ისეთი თუა 

მოცემული, რამაც დამაინტერესა, წავიკითხავ. 

J4 - გააჩნია ოღონდ. ძაან რთული თუ არის, მაშინ ხომ ვერ გავიგებდი, სასიამოვნოც არ არის... ცოტა 

რთულიც შეიძლებოდა, მაგრამ ძალიან რთული არა.  

G2 - ესეც ერთგვარად სასიამოვნო გამოდის, როდესაც ამ დაბრკოლებებს ლახავ და შედეგს იღებ. 

სასიამოვნო გრძნობაა. 

A3 - ...მინდა ახლოს ვიყო ინგლისურ ენასთან. შეიძლება მიჭირს, მაგრამ შინაგანად კმაყოფილი ვარ, 

რომ ვკითხულობ... მინდა, რომ ვისწავლო ინგლისური. კი, მე მჭირდება, თან კიდევ კითხვის დროს 

ფრაზები გამახსოვრდება... თუ წავიკითხავ და გავიგებ, ეს არის ბედნიერება.  

F3 –…მარტივი სიტყვები ისედაც ვიცით, რა სიტყვებიც არ გამიგია, იქიდან ისეთ სიტყვებს და ფრაზებს 

შევიძენთ, და რაც რთულია, ის უნდა გავაკეთოთ სწორედ, რომ უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება 

მივიღოთ... ახლა ეს ორიგინალი წიგნები ქართულადაც გამოდის და თუ მაშინ სიამოვნებაზეა, მაშინ 

ქართულად წავიკითხავ. 

H2 - ზოგადი განათლებისთვის, კითხვის უნარის ჩამოყალიბებისთვის, სიტყვათა მარაგის 

გასაზრდელად. 

J4 - რაც უფრო ხშირად წავიკითხავ ხოლმე, მით უფრო კარგად გავიგებ ხოლმე, უფრო კარგად 

შევეჩვევი კითხვას. 

 



 

 

სირთულეები, რომლებიც თან სდევდა მხატვრული ტექსტის კითხვას: 

E2 - იყო ბევრი შემთხვევა, როდესაც ბევრი იყო ისეთი სიტყვა, რომელიც არ ვიცოდი და ამის გამო 

მნიშვნელობის გაგება მიჭირდა, იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ყველა სიტყვა ვიცოდი, მაგრამ 

მაინც ვერ მესმოდა მნიშვნელობა. ძირითადად, ეს ორი შემთხვევა იყო.  

F3 - მხატვრული ტერმინოლოგია, ნებისმიერი სიტყვა შეიძლება გაალამაზო, ასევე ფრაზული ზმნები. 

Passive Voice-ში იყო დაწერილი. თეორიულად ვიცით, მაგრამ... უცნობი სიტყვებიც იყო, აქ პირველად 

წავიკითხე, პირველად გავიგე.  

C3 - კვლევის დროს ისეთი არაფერი განსაკუთრებული, უცხო სიტყვები თუ იყო ხოლმე. 

D3 - ძირითადად, ვერ ვიგებ ხოლმე გარკვეულ სიტყვებს, მაგრამ შინაარსის გამოტანაში არ მიშლის 

ხელს. შინაარსი გამომაქვს ხოლმე. 

G2 - დიალოგები ძალიან მეხმარება. მოკლე და შედარებით მარტივი სიტყვებით არის ხოლმე 

გადმოცემული სათქმელი. როდესაც ნაცნობია და ჩემთვის ადვილია, როდესაც არ ვჩერდები და ვიგებ 

ძალიან სასიამოვნოა.  

H2 - დიალოგები, ალბათ ფიქრებიც. რომ ფიქრობს, რომ უნდა უყიდოს საჩუქარი. მაგრამ უფრო 

რთულია აღწერა. როდესაც გვეუბნება, ვინ არიან ისინი, მოგვებზე როდესაც საუბრობს, ან როცა 

აღწერს გარეგნულად, იმდენ ზედსართავ სახელს ხმარობს, რომ... 

A3 - ანუ, რომ ვკითხულობ, მაინც არ შემიძლია რომ არ შემოვხაზო უცხო სიტყვები. ანუ, კონტექსტში 

ვხვდებოდი, და აზრი არ ჰქონდა ამომეწერა 1-2 სიტყვა თუ იყო აქ. რაც გამიჭირა, საერთოდ ვერ გავიგე 

და გამოვტოვე. (მაჩვენებს აბზაცებს, რომელიც დასაწყისიდან არის, იმ ნაწილიდან, რომელიც 

ხმამაღლა ფიქრის სესიის დროს გაირჩა - პირველი 640 სიტყვა) ...ეს იყო რთული, დანარჩენი გასაგები 

იყო.  

A3 - ეს იყო ტანჯვა. პირველ გვერდზე დავითრგუნე.  

E2 - თავიდან „მოგვების ძღვენში“ გამიძნელდა... თავიდან ბევრჯერ მეორდებოდა თანხა. ლოგიკური 

კავშირის დამყარება, მერე სახლზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ბოლოში რაც უფრო მეტს ვკითხულობდი, 

მით უფრო ადვილი ხდებოდა გაგება.  

A3  -  ...შედარება თმებზე, დედოფალზე. სადაც შედარება კეთდება, მიჭირს გაგება.  

E2 - აქ უფრო ბევრი სიტყვა იყო და ცოტა გამიჭირდა, დასაწყისს ვგულისხმობ. ვერ მივხვდი და 

ვფიქრობ იმიტომ, რომ თავიდან უფრო აღწერა იყო. ვერ მივხვდი, როდის დაეღუპა ეს დედა, შემდეგში 

უფრო ადვილად გავიგე, მეგი რომ გადმოხტა, რომ გადმოვარდა.  

F3 - ზოგი ისეთი ჩახლართული აბზაცი იყო, სიტყვებიც რომ გცოდნოდა, შეიძლება მაინც ვერ 

მიმხვდარიყავი.  

G2 - თავიდან ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ შემდეგ ძალიან გამიადვილდა, როდესაც შუა ადგილას 

მივედი, ოღონდ დავიხმარე ლექსიკონი. თავიდან დაწყება იყო ძალიან ბევრი უცხო სიტყვა. ვერ 

ვხვდებოდი კავშირს ნაცნობ სიტყვებსა და უცხო სიტყვებს შორის. კი ვხვდებოდი, რომ რაღაცა 



 

 

ტრაგიკულ ამბავზე იყო საუბარი. შემდეგ გამოჩნდა ისეთი ნაცნობი სიტყვები, რაც ვიცოდი და 

შესაბამისად, გამიადვილდა... ნუ, თავიდან პირველ გვერდზე, ვერ ვაკავშირებდი ამ ქალს 

სიკვდილთან. რაღაცეებს ვხვდებოდი, რომ საუბარი იყო სიცივეზე, მაგრამ ვერ ვაკავშირებდი. მაგრამ 

მერე, როცა დიალოგს ვუსმენდი ცოლ-ქმრის, მივხვდი, რომ დედა დაიღუპა. აქედან მივხვდი, რა 

ხდებოდა. შემდეგ უკვე გამიადვილდა, როდესაც ბავშვების გადანაწილება დაიწყეს.  

J4- „შენიღბული ანგელოზი“ თავიდან რომ წავიკითხე, თურმე ბევრი რამ ვერ გავიგე. მერე ხელახლა 

რომ წავიკითხე, გავიგე. ბევრი უცხო სიტყვა იყო და აქედან გამომდინარე, ვერ გავიგე.  

J4 - დასაწყისშივე „მოგვების ძღვენი“ გამიჭირდა... პირველი გვერდი იყო საკმაოდ გაუგებარი. 

A3 - ...შედარება თმებზე, დედოფალზე. სადაც შედარება კეთდება, მიჭირს გაგება.  

D3 - აი, ბოლო აბზაცი, სიმართლე რომ გითხრათ, ვერ გავიგე. 

C3 - განსაკუთრებულად არაფერი, რომ ან შინაარსს ვერ მივმხვდარიყავი. „მოგვების ძღვენზე“ იყო 

რაღაც ერთი აბზაცი, საერთოდ ვერ გავიგე, მაგრამ ისეთი არაფერი არ იყო, რაც განსაკუთრებით 

გამიჭირდა... იყო ნათქვამი, რის გამო არ უყვარდათ ეს ქალი, ეს არ მახსოვს, არ მივაქციე  ეტყობა 

ყურადღება. დანარჩენი ყველაფერი გასაგები იყო და ისეთი არაფერი არ დარჩა. 

მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები: 

A3 - თავიდან ვკითხულობ, ვცდილობ გავიგო 1-2 წინადადება. ბევრჯერ ვუბრუნდები. 

F3 - შეიძლება იმ წინადადებაში ვერ გავიგო აზრი, მაგრამ ერთ აბზაცს რომ წავიკითხავ, რა სიტყვებიც 

არ ვიცი, მავიწყდება, რომ არ ვიცი. როცა აბზაცს წავიკითხავ, უკვე მესმის საზოგადოდ შინაარსი.  

G2 - უკვე გავარჯიშებული მაქვს, რომ არ ვიყო ორიენტირებული თითოეულ სიტყვაზე, თუ ვერ 

გავიგებ ერთი-ორი სიტყვის მნიშვნელობას, მთავარი აზრის გაგება მაინც შევძლო... მთლიანობაში, 

რომ ვკითხულობდი ტექსტს, ვიგებდი მთავარ აზრს. შეიძლება ცალკე აბზაცებიდან ვერ გამომეტანა 

სწორი აზრი, მაგრამ ბოლოში მაინც ვხვდებოდი, რა უნდა ყოფილიყო მთავარი აზრი... ყოველთვის, 

როცა რამეს ვკითხულობ, ვცდილობ ხოლმე, რომ ბოლომდე წავიკითხო, იმიტომ რომ ბოლო ან შუა 

ნაწილი ყოველთვის მახვედრებს, რა შეიძლება იყოს წინ... ერთი წინადადება შეიძლება იყოს ან თავში, 

ან ბოლოში, რომელმაც შეიძლება მიმახვედროს, რაზეა ტექსტი და სანამ ამ წინადადებას ვიპოვი, სულ 

სხვადასხვა ვერსიები მაქვს ხოლმე და ვერ ვაკავშირებ ერთმანეთთან. 

A3 - თუ მართლა მთლიანი აბზაცი ვერ გავიგე, მაშინ ვტოვებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. რაც 

გამიჭირდა, საერთოდ ვერ გავიგე და გამოვტოვე.  

J4 - ვკითხულობდი აბზაცს. ერთი სიტყვა ვერ გავიგე, მაინც გავაგრძელებდი კითხვას.  

D3 - ძირითადად, ვერ ვიგებ ხოლმე გარკვეულ სიტყვებს, მაგრამ შინაარსის გამოტანაში არ მიშლის 

ხელს. შინაარსი გამომაქვს ხოლმე. 

H2 - ლექსიკონის გამოყენებით, დიდი ფიქრის შემდეგ, ფაქტების ერთმანეთთან დაკავშირებით, 

გამორიცხვის მეთოდით, ინტუიციით.  



 

 

A3 - ...მერე სიტყვა-სიტყვით, ანუ, ვკითხულობ ერთი-ორ წინადადებას, მერე მთელი, მთლიანად 

ჩავიკითხავ ხოლმე. მაშინაც თუ ვერ გავიგე, მაშინ ვუბრუნდები და სიტყვებს ვწერ ხოლმე.   

A3 - ზოგი ისეთი სიტყვაა, რომ ვხვდები რასაც ნიშნავს, და რასაც კონტექსტში ვხვდები, არ ვნახულობ. 

რასაც ვერ ვხვდები, იმას ვნახულობ.  

E2 - ჯერ, რა თქმა უნდა, ვცდილობდი, რომ მივმხვდარიყავი, რამდენიმე სიტყვა დამეკავშირებინა, რომ 

წინადადების აზრი გამეგო. მაგრამ თუ წინადადებაში რამდენიმე სიტყვა არ ვიცოდი, ვცდილობდი 

ისეთი სიტყვა მომენახა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო და გამიადვილებდა გაგებას. 

F3 - ვცდილობდი მივმხვდარიყავი. ჯერ ის, რომ მართლა ძალიან მეზარება ლექსიკონში ამდენი 

სიტყვების მოძებნა. 

G2 - ვცდილობდი მივმხვდარიყავი. მაგალითად: ვთქვათ, ჩამოთვლილი იყო თვისებები, ძალიან 

სახასიათო. თუ იმ თვისებებიდან ერთი მაინც ვიცოდი, რას ნიშნავდა და ვხვდებოდი, რომ დადებითი 

მახასიათებელი იყო, დანარჩენიც მსგავსად დადებითი ხასიათის უნდა ყოფილიყო. ასეთს არ 

ვნახულობდი ხოლმე, დანარჩენებს ვნახულობდი. როგორც ტექსტი მიდიოდა ხოლმე... როდესაც 

ძირითად აზრს ვხვდებოდი, მარტო სიტყვებზე აღარ ვნაწილდებოდი.  

D3 - არა, ლექსიკონში არა. ძალიან იშვიათად. უფრო ჩემით ვიგებდი. სიტყვასიტყვით გადათარგმნა 

არც მიცდია. 

J4 - უცხო სიტყვები რომ შემხვდება, რომც არ ვნახო, უფრო უკეთესად ვიგებ აზრს ახლა.  

C3 - ბევრი სიტყვები არ მომინახავს, იმიტომ რომ კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებოდი ხოლმე, 

მაგრამ რაც განსაკუთრებული სირთულე იყო, იმას ლექსიკონში ვნახულობდი.  

E2 - ვცდილობდი, თუ ვთქვათ, სიტყვა არ ვიცოდი და ის სიტყვა მაინცდამაინც მჭირდებოდა აზრის 

გასაგებად, ლექსიკონში მენახა... 

J4 - ვნახულობდი სიტყვებს ლექსიკონში და უკეთესად ვიგებდი. ყველას არ ვნახულობდი. რა სიტყვაც 

მიშლიდა ხელს, იმას ვნახავდი. 

F3 - ხშირად, საშუალოდ. ზოგგან ხშირად, ზოგგან საშუალოდ. [მონაწილე საუბრობს ლექსიკონის 

გამოყენებაზე]. 

F3 - სიტყვაზე ვაწერდი, რომ გამადვილებოდა, და ახლა დრო აღარ დამეკარგა ხელმეორედ ძებნაზე... 

E2 - აი, მაგალითად, შემხვდა საბას დედოფალზე და მეფე სოლომონზე. მანამდე მქონდა წაკითხული, 

ადვილი იყო გამეგო. როცა ფონი გაქვს შექმნილი... დელას თმის შეშურდებოდა საბას დედოფალსო, 

სოლომონს კიდევ შეშურდებოდა საათიო. 

J4 - იმ აბზაცს, იმ აზრს ბოლომდე ვკითხულობდი, თუ ვერ გავიგებდი, მაინც თავიდან ჩამოვყვებოდი: 

იმ სიტყვასაც ვნახავდი და მაინც თავიდან წავიკითხავდი. 

H2 - როცა იცი ეს მოქმედება როგორ დაიწყო, შეიძლება სიტყვების არსებობის გამო ვერ მიხვდე 

წინადადება რას ნიშნავს, მაგრამ მიხვდე სავარაუდო განვითარებას. ასე უფრო ადვილია... როდესაც 



 

 

დელა გადის სახლიდან, ვხვდები, რომ რაღაცას ჩაიდენს. მანამდე იყო საუბარი მათი ღირებულებების 

მიმართ, მივხვდი, რომ რაღაც უნდა დაეკარგათ, ბედნიერი შობა რომ ჰქონოდათ. 

С3 - როცა ვთარგმნი, ადვილად ვიგებ. წარმოსახვაც კი მუშაობს, მაგრამ გონებაში ვთარგმნი ხოლმე. 

D3 - რომ ვკითხულობ ხოლმე, გონებაში ვთარგმნი... რთული არ არის, მიუხედავად სიტყვების 

გაუგებრობის.  

H2 - გააზრება ალბათ იმის, რასაც ვკითხულობ. ხშირად, როგორც გვირჩევენ ლექტორები, მივყვე 

ინგლისურად და გონებაში არ ვთარგმნო. ხან გამომდის, ხან არა. ძნელია, რომ არ ვთარგმნო, მაგრამ 

ვცდილობ.  

A3 - ახლა ისეთ რაღაცას ვკითხულობ, რომლის შინაარსიც ვიცი, და რომ ვკითხულობ, მთლიანი 

სიუჟეტი მიდგას თვალწინ. 

A3 - ეს რაც აქ წავიკითხე, ეს გამიჭირდა. სახლში წავიკითხე კიდევ, მაგრამ მაინც გამიჭირდა. 

A3 - შეიძლება რაღაცეები ვერ გავიგე, მაგრამ შინაარსი გავიგე. 

G2 - მაგრამ მერე როცა უკვე დიალოგს ვუსმენდი ცოლ-ქმრის, მივხვდი, რომ დედა დაიღუპა. აქედან 

მივხვდი, რა ხდებოდა, შემდეგ უკვე გამიადვილდა, როდესაც ბავშვების გადანაწილება დაიწყეს. 

J4 - „შენიღბული ანგელოზი“ თავიდან რომ წავიკითხე, თურმე ბევრი რამ ვერ გავიგე, მერე ხელახლა 

რომ წავიკითხე, გავიგე. 

E2 - გაცილებით ნაკლები სიტყვა ვნახე ლექსიკონში. იმდენს აღარ ვნახულობდი, ვიგებდი აზრს. 

წინადადებას წავიკითხავდი, შეიძლება ზუსტად ვერ გადამეთარგმნა, მაგრამ ვიგებდი აზრს. 

H2 - პირველის დროს უფრო მეტ სიტყვას ვნახულობდი, თავსაც არ ვიწუხებდი. ახლა უფრო 

ვცდილობდი, მივმხვდარიყავი და ნაკლებად გამომეყენებინა ლექსიკონი. ხანდახან სიტყვასაც 

ვნახულობ ლექსიკონში. და შეიძლება კონტექსტში მაინც ვერ ააწყო. ჩემი აზრით, გაჭრა, უფრო 

გამიადვილდა. 

პედაგოგის დახმარების მიმართულებები მხატვრული ლიტერატურის კითხვის პროცესში:  

A3 - ლიტერატურული თვალსაზრისით მჭირდება, თორემ ჩემთვის სახლში რომ წავიკითხო, არა. 

შინაარს გავიგებ, მაგრამ სიღრმისეულად რომ გავიგო, მჭირდება. სიმბოლოებია, რაღაცეებია... 

E2 - თუ მინდა ძირფესვიანად გავიგო, კი, ლექტორის დახმარება საჭიროა. 

A3 - არის ბევრი მომენტი, რასაც ვსწავლობთ პროგრამულს. იქ არის ბევრი მომენტი: სოციალური 

მდგომარეობა, ეპოქა, ავტორის ბიოგრაფიაც არ ვიცოდი, შედარება იყო წიგნთან. ლექტორი უფრო 

სწორად გაწვდის...  

C3 - ახლა ჩვენ რასაც სალექციო კურსში გავდივართ თამარისთან [თამარ მიქელაძე], იქ უფრო საჭიროა, 

რადგან ისეთ ნაწარმოებებს გავდივართ, იმ პერიოდს ეკუთვნის ხოლმე და არის აღწერილი ის 

მოვლენები ხოლმე. იქ ნამდვილად საჭიროა მიგითითოს. 



 

 

D3 - ბიოგრაფიას გაგვაცნობს, მწერლის ცხოვრების ფაქტების შესახებ… რომელ საუკუნეში იყო... 

მაგალითად, „დიდი გეტსბი“ რომ დაწერა, რაც თავის ცხოვრებაში გადახდა, ის დაწერა. პარალელები 

რომ გაავლო, რომ რა იქნება.  

A3 - სიტყვა შეიძლება ვთარგმნო და სხვა მნიშვნელობით იყოს.. 

E2 - ბევრი ფრაზა, ყველა სიტყვა შეიძლება იცოდე, მაგრამ ვერ გავიგო და მითხრას მნიშვნელობა, ან 

კონკრეტული მონაკვეთი იყოს... ალბათ, ისეთი კუთხით მესახება მისი დახმარება, გაუგებარ ფრაზას 

მიმარტავს. 

C3 - შეიძლება ბევრი ფრაზული ზმნებია და იდიომებია... შეიძლება რაღაც აურიო... როცა თავიდან 

იწყებ, შეიძლება რაღაც გამოგრჩეს,  გამოგეპაროს, და როცა ლექტორი მიმართულებას მოგცემს, 

მნიშვნელოვანია. მერე შენ მიაქცევ ყურადღებას. როცა ლექტორს შემოაქვს ლექსიკა და გეხმარება 

ლექსიკური მარაგის შევსებაში. 

F3 - ლექტორი იქნებოდა ჩემთვის ცოცხალი ლექსიკონი. რაც მე გავაკეთე დამოუკიდებლად და 

ლექსიკონში ვძებნიდი... თუ რამე სიტყვაა და ვერ ვხვდები, მითხრას. თუ ვერ მივხვდები 

კონტექსტიდან გამომდინარე, სიტყვა მომაწოდოს. ხომ არის ისეთი სიტყვა, რომ ვერ წარმოვიდგენ, 

რომ ამ სიტყვას რამე უნდოდეს ამ წინადადებაში.  

H2 - ჩემი აზრით, ლექსიკა აუცილებელია ალბათ… იმ სიტყვების მონახვა ლექტორის გარეშეც 

შეგვიძლია. მთავარია, როგორ ჩასვავ კონტექსტში, როგორ გაიაზრებ.  

F3 - შეიძლება ლექტორმა ხელი არ შემიწყოს ლექსიკონში მოძებნაში და მასწავლოს ის გზები, 

მიმიყვანოს იქამდე, რომ ჩემით მივხვდე სიტყვის მნიშვნელობას, მასწავლოს აზროვნება. 

C3 - ამ ტიპის ნაწარმოების წაკითხვისას არა, მაგრამ, როცა ზოგადად რაღაცა ლიტერატურულ 

ნაწარმოებს კითხულობ, ალბათ საჭიროა ლექტორის მითითება, რაზე გაამახვილო ყურადღება, 

მითუმეტეს თავიდან როცა იწყებ, რომ არ გამოგრჩეს რაიმე. 

E2 - შეიძლება ყველაფერი მესმის, მაგრამ ლექტორი გაცილებით მეტს ხედავდეს. მსჯელობის 

წარმართვის კუთხით როდესაც გეხმარება ლექტორი… შეიძლება იმ კუთხით დაგეხმაროს, რომ რაღაც 

კარგი აზრია, მაგრამ შენ იმას ვერ ხვდები და კითხვების საშუალებით, მაგრამ პირდაპირ ლანგარზე 

მოცემული ინფორმაცია კი არ მოგიტანოს, მაგრამ ისე გონივრულად დაგისვას კითხვები, რომ მიხვდე. 

D3 - ნაწარმოებზე ერთი-ორ სიტყვას გეტყვის, ფაბულასა და „plot“-ზე წარმოდგენა რომ შეგექმნას, 

დანარჩენს შენ გააკეთებ. 

C3  - ეს პატარა ნოველები შეიძლება დიდად არ საჭიროებს ლექტორის დახმარებას, მაგრამ კითხვები 

როცა ჩნდება, მაშინ კი, და თუნდაც აქ შებაზე [იგულისხმება დედოფალი საბა მოკლე მოთხრობაში 

„მოგვების ძღვენი“] როცა ვერ გავიგე... 

E2 - შეიძლება იყოს საკითხები, რომელიც ვერ გავიგო. 



 

 

H2 - შეიძლება იყოს კონკრეტულად რთული ადგილები, აღწერა, ვითარება. ყველანაირი დახმარება 

მისაღებია, იმიტომ რომ რთულია ორიგინალში… თუ კი იმ რთულ პირობებში მომეხმარება, რასაც მე 

მოვინიშნავ, და სალექციო დროშიც ჩაეტევა, კარგი იქნება.    

J4 - ვკითხავდი, თუ რამეს ვერ გავიგებდი... ზოგი ისეთია, რომ ერთ წინადადებაში ძალიან ბევრი უცხო 

სიტყვაა და მაშინ ნამდვილად ვერ ვიგებ აზრს. მაგ დროს უფრო დამჭირდებოდა ლექტორი... მითხრას 

შინაარსი მაგ აბზაცის და წინადადებების. 

G2 - ...შეჯერება, სწორია თუ არა. 

H2 - ალბათ, უფრო, როგორც წავიკითხავ ხოლმე, ჩემი აზრები რომ გავუზიარო და ვკითხო. 

G2 - სწორი აზრის წარმართვაში. შეიძლება მქონდეს მცდარი აზრი და ამან სულ სხვაგან წამიყვანოს და 

ლექტორმა მოახერხოს ის, რომ მიმახვედროს, რომ არ ვარ სწორი.  

G2 - ... ორივე მოთხრობაში [„შენიღბული ანგელოზი“ და „მოგვების ძღვენი“] მნიშვნელოვანია დაწყება. 

ჩემთვის ყოველშემთხვევაში. თუ წინა ვერ გავიგე სწორად, მთლიან მოთხრობას ავრევ. ასე რომ, 

ვფიქრობ, რომ უფრო საჭიროა წინა ნაწილში მოგეხმაროს. მერე უფრო გაადვილდება, რა თქმა უნდა. 

სტუდენტების დამოკიდებულება ცალკეული ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმართ:  

С3 - ზოგადად, ძალიან თბილი დამოკიდებულებაა და ძალიან მომეწონა ეს დამოკიდებულება, 

როდესაც რაღაცას გაწირავ, რომ საყვარელ ადამიანს ბედნიერება მიანიჭო. 

H2 -...წერის სტილი, ისე მიყვება განვითარება, უფრო საინტერესო ხდება. 

E2- მომეწონა ის, რომ ავტორი არ იფარგლებოდა ყოველდღიური მოვლენებით, იყენებდა თავის 

ცოდნას, შედარებებს. ეს მხატვრულ ღირებულებას ზრდიდა. ჩანს ისიც, რომ ო’ჰენრი განათლებული 

პიროვნება იყო. იგი იყენებდა ბიბლიურ შედარებებს. ენაც უფრო დახვეწილია, ბევრი კარგი გამოთქმა 

იყო. რეალობა იყო დანახული.  

D3 - ადვილიც იყო და მოცულობითაც პატარა, და უფრო საინტერესო იყო... დედა რომ დაეღუპა, მერე 

მაინტერესებდა, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები. 

A3 - რაღაც სიყვარული უნდა ერიოს, რომ საინტერესო იყოს. შეიძლება რაღაც კლასიკად იყოს 

მიჩნეული, მაგრამ მე არ მომეწონოს. უნდა იყოს მოქმედი, უნდა ვითარდებოდეს მოვლენები. 

H2 - ისეთი წიგნი, რომელშიც მოქმედებები ვითარდება, როდესაც ელოდები, რომ რაღაც მოხდება. არ 

მიყვარს გაბმული თხრობა... შეიძლება იყოს საინტერესო მოგზაურობაზე, სასიყვარულო ამბავზე, 

ისტორიული... სოციალურ პრობლემებზე. სათავგადასავლო მიყვარს. მიყვარს ასევე მნიშვნელოვან 

ისტორიულ პიროვნებაზე... დეტექტივებიც მიყვარს. 

G2 - საერთოდ მიყვარს მოკლე ნაწარმოები, არ მიყვარს, როცა რაღაც იწელება. მსიამოვნებს, რომ 

ვკითხულობ, იმიტომ რომ მოკლეა. შესაბამისად, ნაკლები დრო სჭირდება. არ მიყვარს, როცა დიდხანს 

ვტრიალებ ერთი საკითხის გარშემო. 

J4 – სათავგადასავლო შეიძლება, ისტორიული არ მინდა. სასიყვარულო, მითუმეტეს, ძალიან 

საინტერესოა. 



 

 

კვლევის მონაწილეთა განვითარება: 

A3 - როცა კითხულობ, ბევრ ახალ სიტყვას გებულობ. ზოგს იმახსოვრებ, ზოგს ვერა. მერე რაღაც 

ფრაზები გამახსოვრდება, ილექება ტვინში და მერე გადგება, სხვაგანაც გხვდება. 

E2  -K...თავიდან რომ დავიწყე კითხვა, ძალიან რთული იყო. ბევრი სიტყვა რომ არ ვიცოდი, ვერაფერს 

ვერ ვიგებდი. მერე უკვე ეჩვევი, და აღარ არის უკვე რთული... 

E2 - ვცდილობდი იმ მწერლების შესახებ ბიოგრაფია წამეკითხა... გაცილებით ნაკლები სიტყვა ვნახე 

ლექსიკონში, იმდენს აღარ ვნახულობდი... შეიძლება ზუსტად ვერ გადამეთარგმნა, მაგრამ ვიგებდი 

აზრს. 

H2 - პირველის დროს უფრო მეტ სიტყვას ვნახულობდი, თავსაც არ ვიწუხებდი. ახლა უფრო 

ვცდილობდი მივმხვდარიყავი და ლექსიკონი ნაკლებად გამომეყენებინა... ჩემი აზრით, გაჭრა, უფრო 

გამიადვილდა. 

J4  - ...დეტალურად  განვიხილავ, რასაც ვკითხულობ, სხვადროს შეიძლება ყურადღება არ მიმექცია, 

ახლა ყურადღებას ვაქცევ. უცხო სიტყვები რომ შემხვდება, რომც არ ვნახო, უფრო უკეთესად ვიგებ 

აზრს. 

C3 - ზოგადად, თუ არ იკითხე, კითხვითი უნარი ვერ განვითარდება. რაც უფრო მეტს წავიკითხავთ, 

უფრო განვვითარდებით. სიტყვითი მარაგის შევსებაში შეიძლება, როცა რაღაცას კითხულობ, არ 

შეიძლება ისეთი სიტყვა არ შეგხვდეს, რომელსაც ან მიხვდები და კონტექსტში გამოიყენებ, ან მოძებნი 

ლექსიკონში. 

D3 - რაც უფრო მეტს კითხულობ, ჯერ ერთი, ხომ მეტ რამეს იგებ, რაც ხდება ცხოვრებაში, და მერე 

გიადვილდება. 

F3 - ... მარტივი სიტყვები ისედაც ვიცით, რა სიტყვებიც არ გამიგია, იქიდან ისეთ სიტყვებს და 

ფრაზებს შევიძენთ და რაც რთულია ის უნდა გავაკეთოთ სწორედ, რომ უფრო მეტი ცოდნა და 

გამოცდილება მივიღოთ. ჯერ ამაზე ნაადრევია ცოტა, რომ ორი ტექსტი დამეხმარა თუ არა, მაგრამ 

ზოგადად, რასაც ვაკეთებ... ახლა იმდენად არ მიადვილდება კონტექსტში მიხვედრა, მერე და მერე 

უფრო დავიხვეწები კითხვაში, მივეჩვევი. უფრო გამიადვილდება კონტექსტიდან გამომდინარე 

სიტყვის მნიშვნელობის მიხვედრა... კითხვის ტაქტიკა... უფრო მეტად დავიხვეწები, აზროვნებაც 

სხვანაირად დამეხვეწება. 

G2 - უკვე გავარჯიშებული მაქვს, რომ არ ვიყო ორიენტირებული თითოეულ უცხო სიტყვაზე, თუ  ვერ 

გავიგებ ერთი-ორი სიტყვის მნიშვნელობასს, მთავარი აზრის გაგება მაინც შევძლო. 

J4 - ...თუ ვერ გავიგებ, ლექსიკონშიც ვეძებ და ახალ სიტყვებსაც ვსწავლობ. 

D3 - ალბათ, უფრო მეტ სიტყვებს ვისწავლი და რთული სიტყვა რაც არ ვიცი და როგორ იკითხება, ხომ 

დავიმახსოვრებ... ვნახავ, რომ არ მეცოდინება. ოქსფორდის ლექსიკონში ვნახე. მერე უფრო 

გამიადვილდება, რომ წავიკითხავ და წავიკითხავ და წავიკითხავ. თუ მეცოდინება ავტორის 

ბიოგრაფია, მივხვდები... უფრო ადვილად გავიგებ, რის შესახებ იქნება ნაწარმოები, რა აწუხებს და 



 

 

პრობლემატიკას გადმოსცემს ნაწარმოებში. ჯეინ ოსტინი „Pride and Prejudice“-ში, რა საზოგადოებაც 

იყო და რა პრობლემატიკაც აწუხებდა, იმაზე წერდა. 

 

 

დანართი #25. ამონარიდები მონაწილეთა პასუხებიდან -  ინტერვიუ II 

 

სტუდენტების დამოკიდებულება ინგლისურენოვანი ორიგინალი ნაწარმოებების კითხვის მიმართ: 

A3 - ანუ თავიდან წარმომედგინა, რომ უფრო რთული იქნებოდა, მაგრამ უფრო მარტივი ყოფილა, 

შეიძლება მივეჩვიე არაადაპტირებულის კითხვას და საინტერესოა... რომ ვხვდებოდი, რომ უფრო 

ადვილი იყო, ვიდრე მეგონა, უფრო სტიმული გეძლევა ადამიანს, რომ უფრო მეტი და მეტი 

წაიკითხო... ანუ დასაძლევი იყო და მაგიტომ უფრო სტიმული მომცა. 

A3 - მე მაწუხებს იმის განცდა, რომ უნდა გავაკეთო, თუ არ მაქვს ამის აუცილებლობა, შეიძლება არც 

წავიკითხო. თუ მექნებოდა თავისუფალი დრო, წავიკითხავდი. 

D3 - ჩემი აზრით, საინტერესოა და აუცილებელიც ალბათ, მაგრამ მარტივიც არ არის. გააჩნია 

მხატვრულ ლიტერატურასაც… უნდა ვიცოდე, საინტერესოა თუ არა.   

D3 - შინაარსობრივად კარგად ვერ გავიგე „აქვა ბულვარში“, და „უზარმაზარი რადიო“ მომეჩვენა 

ძალიან უინტერესო და მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი.  ერთი სული მქონდა ბოლომდე წამეკითხა. 

E2 - მხატვრულმა ლიტერატურამ დამაინტერესა, ადრე ძირითადად არ ვკითხულობდი ხოლმე. ადრე 

მეგონა უფრო მარტივი რატომღაც, მაგრამ არც ისე ადვილი არ ყოფილა... წავიკითხავდი იმ 

შემთხვევაში, თუ მენდომებოდა ინტელექტი ამემაღლებინა და ინგლისური ენის პრაქტიკა 

გამემდიდრებინა, მაგრამ თუ გართობისთვის და გაცნობითი შინაარსი ექნებოდა, არა... ჩემი 

პროფესიული გამოცდილებისთვის ეს აუცილებელია. 

G2 - მიმაჩნია, რომ არის ძალიან კარგი მხატვრული ლიტერატურის კითხვა ორიგინალში. ამას მივხვდი 

გუშინ, რადგანაც უკვე რომ გავაცნობიერე, რომ ეს იყო ბოლო და აღარ მომიწევდა მეტის წაკითხვა. 

მივხვდი, რომ თავისი დადებითი მხარეები აქვს იმ მხრივ, რომ იმ დაწერილს კითხულობ, როგორც 

თვითონ არის შექმნილი ნაწარმოები და მგონია, ძალიან კარგია ზოგადად ყველაფრის 

განვითარებისთვის, ინგლისურში თუ ზოგადად. ძალიან სწორად მიმაჩნია, რომ ორიგინალში 

ვიკითხოთ. 

J4 - წავიკითხავდი, იმიტომ რომ უფრო საინტერესოა. მართალია უფრო რთულია, მაგრამ უფრო 

სასიამოვნოა, ჩემი აზრით. 

C3 - უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდა, სირთულეებისაც აღარ მეშინია. აქამდე ცოტა მეშინოდა ხოლმე 

ცოტა მსხვილტანიანი ორიგინალი ნაწარმოებების წაკითხვა, ახლა კი შემიძლია ცოტა უფრო 

მსხვილტანიან წიგნებსაც შევეჭიდო.  

H2 - ალბათ, უფრო დამაინტერესა და უფრო შევეცდები. ადრე ვცადე წაკითხვა, მაგრამ პრობლემებისა 

და დაბრკოლებების გამო თავი დავანებე.  



 

 

სირთულეები, რომლებიც თან სდევდა მხატვრული ტექსტის კითხვას: 

D3 - ალბათ, რთულია, რომ ჩაწვდე, რა არის მწერლის სათქმელი... ავტორების  დამოკიდებულებას 

პერსონაჟების მიმართ, მაგას უფრო ვიგებ ხოლმე, ვიდრე სათქმელს. ეგ უკვე შინაარსიდან არის, რა 

პრობლემატიკას ეხება, რისი თქმა სურს ავტორს... 

F3 - უმეტეს შემთხვევაში მწერალი პირდაპირ არ გადმოგვცემს, რისი თქმა უნდა. ყველა მკითხველი 

ინდივიდუალურია და მწერლის მოსაზრება შეიძლება ყველამ სხვადასხვანაირად გაიგოს. თუმცა 

ძნელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, რისი თქმა უნდოდა. შეიძლება თქვენ და მე წავიკითხოთ 

წიგნი, და თქვენ იყოთ დარწმუნებული, რომ ავტორს ამის თქმა უნდოდა, და მე ვიყო დარწმუნებული, 

რომ სწორად გავიგე. ეს ინდივიდუალურია, ვინ როგორ გაიგებს შეფარულ აზრს. 

A3 - შეიძლება მე ჩემი ფიქრები მაქვს მოთხრობის შესახებ და ავტორმა სულ სხვა რაღაცა დაწეროს და 

ვერ ვხვდები,  ეს რა შუაში იყო საერთოდ. 

A3 - ძირითადად, მიჭირს თავი და ბოლო. თავიდან არის აღწერა და ხანდახან ვერ ვგებულობ, რა 

ხდება. შინაარსი რომ არ ვიცი, ალბათ იმიტომ. და ბოლო არის ყველაფრის კულმინაცია, და ცოტა 

ისეთია, რაა... შეიძლება ვერ გავიგო.  

H2 - მიადვილდება შესავალი, უფრო რთულია დასკვნა. 

C3 - პირველ რიგში, ალბათ, ენის ბარიერი. ძალიან ბევრი ფრაზული ზმნები, იდიომები. 

A3 - არ მიყვარს ისეთი, რაღაცეები რომ იხლართება. მიყვარს ისეთი, ყველა მოვლენა ერთმანეთს რომ 

მიჰყვება. 

C3 – [სათაურს] რა თქმა უნდა, ვკითხულობ, ვთარგმნი და ვცდილობ მივხდე, რისი თქმა უნდა ავტორს, 

და კითხვის დასრულებისას და კითხვის პროცესში ვცდილობ შევადარო ჩემი პირვანდელი ვერსია, 

გამართლდა თუ არა ეს ვარაუდი, რატომ შეარჩია. 

D3 - წინასწარი ვარაუდები მაქვს ხოლმე შინაარსთან დაკავშირებით. 

G2 - მე მაქვს ხოლმე ვარაუდებ. მერე ვხვდები, თურმე სხვა რამის თქმა სურს. მერე ბოლოში უფრო 

გასაგები ხდება. 

H2 – რადიოში [„უზარმაზარი რადიო“] იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ნივთი ამათთვის, რომ 

ვიფიქრე, რომ ცუდის მომტანი იქნებოდა ოჯახისთვის და ასეც მოხდა. 

J4 - რაღაცას რომ ვკითხულობ, გამომაქვს დასკვნა, რომ ეს მოხდება, და რომ ჩავიკითხავ, მაშინ უფრო 

გამართლდება უფრო, ზოგჯერ არ გამართლდება. (მონაწილემ ახსენა დასკვნა, თუმცა ეს არის 

ვარაუდის დაშვება). 

E2 - ამ ტექსტმა ცოტა კითხვები გამიჩინა. 

A3 - ანუ, შეიძლება რაღაც დავაკავშირო ცხოვრებასთან... „ქარწაღებულნი“ რომ წავიკითხე, ვიცოდი, რა 

ხდებოდა იმ პერიოდში და მარტივი იყო, რატომ მოხდა ის მოვლენები. 



 

 

C3 - რაც ვიცით, იმას ყოველთვის ვიშველიებ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით, 

გადამწყვეტიც. და რაც არ ვიცი, იმას ვცდილობ, რომ მოვიძიო, გარკვეული ცოდნა, ინფორმაცია და 

ფაქტები მოვიძიო.   

E2 - ადრე ნასწავლ ინფორმაციასაც ვიყენებ… ვცდილობ, ჩემს გამოცდილებასთან დავაკავშირო. 

F3 - შეიძლება გარკვეული აბზაცი ვერ გავიგე, მაშინ უკვე ზოგადად, თუ რაიმე მაქვს გაგებული იმ 

საკითხის ირგვლივ, მაშინ ვიყენებ.  

G2 - ვცდილობ და თავისთავად გამოდის ხოლმე, რომ რაღაც რომ ვიცი, ვაკავშირებ. თავისთავად 

ხდება. მაგალითად, ფილმი მაქვს ნანახი და ვაკავშირებ და ვცდილობ ხოლმე იმის მიხედვით 

წავიყვანო. 

H2 - ვცდილობ, რომ გამოვიყენო ცოდნა, რაც მაქვს. აი, მაგალითად, „მოგვების ძღვენში“, მოგვების 

შესახებ გაგონილი მქონდა, წაკითხული მქონდა სტატია და დამეხმარა, რომ ბუნდოვანი მონაკვეთები 

ტექსტში მივმხვდარიყავი. 

J4 - თუ ნაცნობი სიტუაცია იქნება, მომაგონდება ჩემი ცოდნა და მაშინ უფრო მიადვილდება.   

A3 - პირველ რიგში, ვკითხულობ რაღაც მონაკვეთს, თუ რაღაცა საერთოდ ვერ გავიგე, ვიყენებ 

ლექსიკონს... 

C3 - თუ რამე ისეთი გაუგებარია, რაც ვთვლი, რომ საჭიროა კონკრეტული შინაარსისთვის, 

მნიშვნელოვანია და მომდევნო თავებში გამომადგება, ვეძებ აუცილებლად… 

D3 - თუ მეზარება ლექსიკონში მოძებნა, კომპიუტერთან ვჯდები და ელექტრონულად ვეძებ. 

E2 - პირველ რიგში, ვიღებ აუცილებლად ლექსიკონს, ვიშველიებ. 

F3 - ლექსიკონს ხშირად ვიყენებდი. 

G2 - ვიყენებ ხოლმე ლექსიკონს. 

H2 - აუცილებლად მჭირდება ლექსიკონი... ელექტრონული ლექსიკონი მირჩევია. 

J4 - როდესაც ვკითხულობ, როცა უცხო სიტყვებია, ვიყენებ ინტერნეტს, თუ არ მითარგმნის და ძალიან 

აუცილებლობაა, ჩემს ლექსიკონში ვნახულობ. 

G2 - ლექსიკონმა შეიძლება თარგმნოს ისეთნაირად, რომელიც არ მიესადაგება. არ მეჯავრება, 

უბრალოდ დაზარების მომენტია, შეწყვეტა არ მიყვარს ნაწარმოების, თორემ ისე ძალიან მეხმარება. 

მაგრამ არ მიყვარს ხოლმე შეშვება, აზრზე ვარ ხოლმე ორიენტირებული. 

A3 - თუ რაღაცა ვერ გავიგე, ან თუ მივხვდი, რომ აზრი არ აქვს მნიშვნელობას, გადავდივარ... 

C3 - …თუ არ არის მნიშვნელოვანი, ვცდილობ კონტექსტიდან მივხვდე ან საერთოდ თავი დავანებო. 

D3 – [თუ წაიკითხა და ვერ გაიგო] შეიძლება აღარ დავუბრუნდე. ხშირ შემთხვევაში არ 

დავუბრუნდები. ვაგრძელებ კითხვას... 

E2 - შეიძლება ტექსტში იყოს ისეთი სიტყვები, რომლებიც არ ვიცი და გამოვტოვო. 

F3 - წავიკითხავ იმას, წავიკითხავ ამას, თუ ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, ლექსიკონში აღარ ვეძებ. 

G2 - ...თუ მანამდე ვერ გავიგე რა მოხდა, გადავალ სხვაზე... 



 

 

H2 - …რაღაც ნაწილი, რასაც ვერ იგებ, შეიძლება გამოტოვო… 

J4 - თუ ვერ ვხვდები, ერთი-ორი სიტყვა მაინც უნდა ვნახო ლექსიკონში და უკეთესად გავიგო. თუ 

მაინც ვერ ვხვდები, შეიძლება ეს აბზაცი გამოვტოვო და გადავიდე შემდეგზე. 

C3 - ხშირად ვიცი ხოლმე, რომ მთლიან აბზაცს წავიკითხავ რამდენჯერმე, თუ ვერ ვხვდები, ვერ 

გავიაზრე. 

G2 - აბზაცი შეიძლება იყოს, ვერ ვხვდები და მერე კიდევ ვკითხულობ. 

H2 - ერთიდაიგივე ადგილს, რომელიც ჩემთვის შეიძლება გაუგებარი იყოს, რამოდენიმეჯერ 

ვკითხულობ. 

A3 - თუ რაღაცა წავიკითხე და მივხვდი, რომ რაღაცა იყო მნიშვნელოვანი, ვბრუნდები და ვკითხულობ. 

G2 - თუ რაღაცა აბზაცი ბუნდოვანია, შეიძლება თავი დავანებო, მაგრამ იმასთანაც ვიპოვო კავშირი და 

გავიგო  მისი არსი და მნიშვნელობა. 

A3 - მაგრამ, თუ რაღაცა იყო მნიშვნელოვანი, რომელიც დაკავშირებულია მეორე გვერდთან, 

გადავდივარ და ვცდილობ, რომ გადავთარგმნო, შეიძლება ყველა სიტყვა გადავთარგმნო. 

A3 - თუ კარგად ვიგებ, ვთარგმნი გონებაში, და თუ ვერ ვიგებ, ვცდილობ. ანუ ვბრუნდები და მერე 

მერევა... 

C3 - ვკითხულობ, გონებაში ვთარგმნი… 

D3 - თუ ვიცი ის, რასაც ვკითხულობ, გონებაში ვთარგმნი ხოლმე. 

E2 - გონებრივ თარგმანს ვაკეთებ. 

F3 - გონებაში მიდის ხოლმე თარგმანი, თუ არ ვთარგმე, მერე მავიწყდება ხოლმე, უფრო ადვილია, 

როცა გონებაში ვთარგმნი. 

H2 - ვცდილობ, რომ ვთარგმნო გონებაში. 

A3 - აქ, შინაარსი რომ უნდა გამეგო, იმდენად არ ვამახვილებდი ყველა სიტყვაზე ყურადღებას, იმიტომ 

რომ, რომ წავიკითხავდი და ვგებულობდი შინაარსს, მაკმაყოფილებდა. 

D3 - ...ერთი აბზაციდან ვერ გავიგე, არ არსებობს. შინაარსს უეჭველი ვიგებ. ერთი წინადადება რომ ვერ 

გავიგო,  თარგმანს არ ვიწყებ, აბზაცს მთლიანად ვკითხულობ. თუ აბზაციდან გავიგე შინაარსი, მაშინ 

არ ვთარგმნი. 

E2 - თუ რამე სიტყვა არ ვიცი, ჯერ ვცდილობ მთლიანი აზრი წავიკითხო და გავიგო, თუ მაინცდამაინც 

ვერ გავიგე, მერე მოვნახო. 

F3 - თუ სიტყვაზე, ის სიტყვა შინაარსის გაგებაში ხელს მიშლის, აუცილებლად მოვძებნი.   

G2 - ...ერთი აბზაცი რომ უნდა წავიკითხო და გავიაზრო, რაღაც უნდა ვიპოვო ისეთი, რომელიც 

დამეხმარება იმ რთული წინადადებების მიხვედრაში… ჯერ ვცდილობ ხოლმე, რომ ზოგად აზრს 

მივხვდე. 

H2 - ხშირად შეიძლება არ ჩავეძიო სათითაო სიტყვას, რომ გავიგო მისი მნიშვნელობა. ჩემთვის 

მთავარია გავიგო მისი შინაარსი, რისი თქმა სურს [ავტორს]. 



 

 

J4 - თუ მიშლის ხელს მნიშვნელობის გაგებაში, აზრის გაგებაში, მაშინ ვნახულობ.  

A3 - თუ რამოდენიმეჯერ შემხვდა [სიტყვა], უკვე  ვცდილობ, რომ დავიმახსოვრო. თუ ერთხელ 

შემხვდა, მაშინ არა. მაგრამ თუ რამოდენიმეჯერ შემხვდა და მნიშვნელოვანი სიტყვაა ვხვდები,  მაშინ 

ვიმახსოვრებ. 

C3 - თუ რამე ისეთი გაუგებარია, რაც ვთვლი, რომ საჭიროა კონკრეტული შინაარსისთვის, 

მნიშვნელოვანია და მომდევნო თავებში გამომადგება, ვეძებ აუცილებლად… ანუ, მოვძებნი 

მნიშვნელოვანს და გადამწყვეტს, და დავტოვებ ისეთს, რომელიც ხელს არ შემიძლის. 

D3 - თუ რამე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვნახავ იმ სიტყვებს და გადავთარგმნი. 

E2 - თუ შინაარსის გაგებას არ მირთულებს, არ ვეძებ. და თუ შინაარსის გაგებაში მიშლის ხელს, ერთი 

სიტყვაც რომ იყოს, მაშინ ვნახულობ… ვცდილობ ისეთ სიტყვები მოვნახო, რომელიც ჩემი აზრით, 

არის მნიშვნელოვანი. 

F3 - ზოგი ისეთი სიტყვაა, რომ მაგაზე დროის დაკარგვა არ ღირს. 

G2 - ამიტომ ვცდილობ ხოლმე, თუ რამე ხელს მიშლის, მაშინ მოვძებნო. 

H2 - ვცდილობ, ვიპოვო უფრო საკვანძო სიტყვასავით, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომელმაც 

შეიძლება დანარჩენების მნიშვნელობაც მიგახვედროს.  

J4 – [უცხო სიტყვა] თუ მიშლის ხელს მნიშვნელობის გაგებაში, აზრის გაგებაში, მაშინ ვნახულობ.  

C3 - ვცდილობ, კონტექსტიდან მივხვდე, ან საერთოდ თავი დავანებო. თუ რამე არსებითია, 

ზედსართავი ან ზმნიზედა, ვცდილობ, რომ ჩემით მივხვდე...  

D3 - უფრო კონტექსტში ვიგებ ხოლმე. 

E2 - ჯერ ვცდილობ, რომ მივხვდე, იმიტომ რომ კითხვის პროცესში ყოველ წუთას ლექსიკონის 

გამოყენება არც ისე სასიამოვნოა. 

F3 - მთავარია სიტყვები გავიგო კონტექსტში. დანარჩენი უკვე ადვილია... ჯერ ვცდილობ, რომ  

მივხვდე და თუ ვერ მივხვდი, მაშინ ვეძებ. 

G2 - როცა სიტყვის გაგებას ვცდილობ, ისე ერთვება ყველაფერი, ვეღარ ვაცნობიერებ, რა ხერხით 

ვცდილობ. იმას აუცილებლად ვხვდები, რომ სიტუაცია და კონტექსტი მეხმარება ხოლმე.   

H2 - …თუ წინადადებაში მხოლოდ ერთი უცხო სიტყვაა, შესაძლებელია კონტექსტიდან მის 

დაახლოვებით მნიშვნელობას მივხდე. 

J4  - [სიტყვის მნიშვნელობას] ჯერ ვცდილობ რომ მივხვდე, მაგრამ თუ ვერ მივხვდი და თუ მიშლის 

მნიშვნელობის გაგებაში, აზრის გაგებაში, მაშინ ვნახულობ. 

A3 - რადიოში იყო შემთხვევა, ქმარი ეჩხუბება ცოლს. იქ არის სიტყვა, არ მახსოვს რომელი, და მივხვდი 

კონტექსტიდან, რომ ეს იყო აგრესიული სიტყვა, ანუ, ჩხუბის დროს უთხრა და არ იყო კარგი, 

უარყოფითი იყო, და როცა კარგი სიტყვაა, დადებითია, კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდები. 

D3 - ვცდილობ მივხვდე. მე კონტექსტში ვხდები ხოლმე. ალბათ, დამოკიდებულია იმაზე, თუ შინაარსი 

გაიგე, იმ სიტყვას დაახლოვებით მიხვდები. შეიძლება ზუსტად ვერ მიხვდე, მაგრამ სინონიმი და 



 

 

ასეთი მიხვდე. მაშინ გაიგებ.. და რომ კითხულობ და ჩინურია... თუ ბევრი სიტყვაა, ვერ გაიგებ, ყველას 

ვერ მიხვდები კონტექსტში... მაგრამ არის ისეთ სიტყვები, რომელიც სინამდვილეში იცი, მაგრამ 

კონტექსტში ვერ გაიგებ.   

G2 - როდესაც სიტუაცია არის აღწერილი... როდესაც არის სიტუაცია მომაბეზრებელი, შემაწუხებელი, 

ვხვდები ხოლმე, რომ უარყოფითი, არადადებითი შინაარსის სიტყვებია. თუ ვერც აბზაცის აზრი არ 

ვიცი, იმ ჩამონათვალიდან ერთ სიტყვას ვეძებ და უკვე ვხვდები. სიტყვები როცა ძალიან ბევრია უცხო, 

ამ შემთხვევაში ვერ ვხვდები ხოლმე. 

H2 - შეიძლება წინადადების კონსტრუქციიდან გამომდინარე მივხვდე. აი, ვთქვათ დიალოგების დროს 

უფრო ადვილია, როცა ჩხუბობს, როცა ძახილის ნიშნით ან კითხვის ნიშნით არის, შეიძლება მიხვდე, 

მაგრამ როცა გაბმული თხრობაა, მაშინ ცოტა ძნელია მიხვდე. 

A3 - ის სიტყვები შეიძლება ვიცოდი, მაგრამ დანარჩენი რამდენიმე სიტყვა არ ვიცოდი და ვერ 

ვხვდებოდი, და უკვე იხლართება და არის შემთხვევები, რომ ვერ ვიგებ და მიფიქრია, რა შუაშია. 

A3 - თავიდანვე ფანტაზია ერთვება, და წარმოვიდნენ, როგორ გამოიყურება... 

C3 - ვიზუალიზაცია ხდება სულ, ნებისმიერ დროს.  

E2 - თუ მაგალითად, რომელიმე პიროვნებაა დახატული, პიროვნება გარეგნობით თუ არის აღწერილი, 

ვცდილობ, გარეგნობით დავიმახსოვრო, ან თუ არ არის აღწერილი, მე თვითონ შევქმნა იმ პიროვნების 

გარეგნობა... ასევე, ვცდილობ მარტო თვალებით კი არ დავინახო, გავიგო იქ რა ხმები იქნებოდა, 

როგორი ტონალობით იტყოდა რაღაცას, სახის როგორი გამომეტყველება ექნებოდა, ტანის მოძრაობა. 

G2 - ვიზულიზაცია გავაკეთო, ან ჩემით რომ ვკითხულობ ხოლმე, პერსონაჟებს ვქმნი. 

J4 - როდესაც ვკითხულობ, ჩემთვის წარმოვიდგენ სიტუაციას. ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ მე თვითონაც 

გადამხდება რა შემთხვევაც არის. 

E2 - …თუ ეს წინადადება ისეთია, რომ მთლიანად ვერ ვიგებ ხოლმე, მაინცდამაინც არ ვცდილობ, ის 

წინადადება მაშინვე გადავთარგმნო, იქნება შემდეგმა  წინადადებებმა განმარტოს წინა წინადადება. 

F3 - მქონია შემთხვევა, როდესაც ვერ გამიგია ერთი, მეორე, მაგრამ აბზაცი ჩამიმთავრებია, ის 

წინადადებები ნათელი ხდება, რაც ვერ გავიგე. 

G2 - როცა ვერ ვიგებ, ვკითხულობ თავიდან, თუ მაინც ვერ მივხდი, მერე წინა აბზაცს ვანებებ თავს და 

შემდეგ ვცდილობ მოვუძებნო ადგილი, რატომ იყო. 

H2 - რაღაც ნაწილი, რასაც ვერ იგებ, შეიძლება გამოტოვო, მაგრამ ბოლოს ზუსტად ის მონაკვეთიც 

გასაგები გახდეს. 

J4 - თუ ძალიან ბევრი სიტყვაა, მაშინ თუ გავიგე გავიგე. სიტყვებს არ ვნახავ, გამოვტოვებ იმ აბზაცს და 

შემდეგ აბზაცში გავიგებ. 

H2 - ბოლოში, ცოტათი ეჭვი მეპარებოდა ჩემს გამოტანილ დასკვნაში… 

C3 - პირველ რიგში, როცა ორიგინალურ ნაწარმოებს ვკითხულობ, მჭირდება სრული გონების დაძაბვა, 

რომ არაფერი არ გამომეპაროს. 



 

 

A3 - მწერალს მოსწონს თუ არა, ყურადღებას ვაქცევ. 

C3 - პირველ ორში პირდაპირ ჩანდა ავტორის დამოკიდებულება. ორივე ნაწარმოებში სათაურშივე 

ჩანდა, რისი თქმა უნდა ავტორს. ჩემი აზრით, აქ დაკვირვება უნდა. 

E2 - ზოგადად, სხვისი ფიქრების წაკითხვა არ შეგვიძლია, მაგრამ როცა კითხულობ, გეძლევა 

საშუალება სხვისი ფიქრები, გრძნობები წაიკითხო. ამან შეიძლება,  პატარა ფრაზა იყოს, რომელიც 

ვიფიქრო, რომ ეს მწერლის სიტყვებია, ან რაღაც ლამაზი ზედსართვი სახელი იყოს, რომელიც აქამდე 

არც ვიცოდი, და ვიფიქრო, რა კარგად იყენებს ამას. ხან პიროვნების საქციელშიც იკვეთება ხოლმე 

მწერლის დამოკიდებულება, რამდენად ამართლებს ამ პერსონაჟების საქციელს, ან როგორ მთავრდება 

ეს ნაწარმოები,  ბევრ რამეს ვიგებ ხოლმე თვითონ მწერალს რა დამოკიდებულება ჰქონდა 

პერსონაჟების მიმართ, მის მორალურ ღირებულებებზე. 

G2 - ჯერ ვცდილობ ხოლმე, რომ ზოგად აზრს მივხვდე, თვითონ რაზე შეიძლება იყოს დაწერილი. 

ვცდილობ, რომ მოთხრობა ამოვიცნო წაკითხვის პერიოდში. სადღაც ვიპოვი ხოლმე ისეთ ფრაზას ან 

წინადადებას, რომ ვხვდები ხოლმე... და ერთი წინადადება მახვედრებს, რისი თქმა უნდა ავტორს. 

H2 - აგრეთვე ჩემთვის მნიშვნელოვანია დასასრული, ყოველთვის ძალიან მაქსიმალურად 

ყურადღებით ვკითხულობ, საბოლოოდ ავტორი როგორ ანაწილებს როლებს. თუ ვთქვათ, რამე ისეთი 

ფრაზა მომეწონება, იმას ვიწერ. ასევე დამახასიათებელ თვისებებს, რასაც ასახელებს ავტორი, ავტორის 

დამოკიდებულებას გმირების მიმართ, რომელია მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. 

E2 - იმასაც მივხვდი, რომ დროს რომ ხარჯავ, შეიძლება შეგიყვარდეს ისიც, ვინც არ იყო შენთვის 

მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, რომ სათქმელი ზედაპირზე არ დევს, ალბათ, ეს უნდა მწერალს 

რომ ვიფიქროთ... 

H2 - როდესაც კითხულობ, ცდილობ, რომ რაღაც ისწავლო, რაღაც გაიგო… ავტორს უნდოდა ეთქვა, 

რომ  ნივთების გაღმერთებას და ასეთი რაღაცეებისკენ სწრაფვას არ მოაქვს ბედნიერება. ასევე, 

ურთიერთობებია მთავარი. მთავარი არის ადამიანის ფსიქოლოგია, ყველაფერი მოხდება ისე, როგორც 

ჩვენ დავიჯერებთ და ვიწამებთ... 

D3 - ჩავინიშნავ ხოლმე რაღაცეებს.. თუ რაღაც სიტყვა ვერ გავიგე… თუ რაღაცა ისეთი 

მნიშვნელოვანია, სახელია, ან რამე მნიშვნელოვანია, იმას ვინიშნავ ხოლმე. 

G2 - ვცდილობ ხოლმე, უცხო სიტყვა, რომელიც მნიშვნელოვანია, შემოვხაზო, ან ვნახო. თუ არ ვნახე, 

დავაკაშირო, რა შეიძლება იყოს. 

H2 - ვცდილობ, რომ... ხაზი გავუსვა მნიშვნელოვან მონაკვეთებს, ან ამოვწერო. 

J4 - როცა ვკითხულობ, ვნახავ და მივაწერ [მნიშვნელობებს]... სიტყვას ვაწერ ხოლმე. 

E2 - ვცდილობ, ჩემს გამოცდილებასთან დავაკავშირო, ასევე იმას, თუ მე როგორ ვიგრძნობდი თავს, 

ჩემი თავი პერსონაჟების ადგილას წარმოვიდგინო, მე რას ვიგრძნობდი, მე რას გავაკეთებდი... 



 

 

E2  - ახლა ვცდილობ ნაკლებად გამოვიყენო ლექსიკონი, ჯერ მივხვდე რისი თქმა სურდა ავტორს. თუ 

ეს წინადადება ისეთია, რომ მთლიანად ვერ ვიგებ ხოლმე, მაინცდამაინც  არ ვცდილობ ხოლმე ის 

წინადადება მაშინვე გადავთარგმნო, იქნება შემდეგმა  წინადადებებმა განმარტოს წინა წინადადება. 

H2  - თავიდან როცა ვკითხულობდი, უბრალოდ ვკითხულობდი და ვიწერდი უცხო სიტყვებს, თუ რამე 

მხვდებოდა, და ვკითხულობდი თავიდან. მერე მივხდი, რომ დროის კარგვა იყო და დავიწყე 

პირდაპირ კითხვა ლექსიკონის გვერდით და პირდაპირ ვნახულობდი სიტყვებს და ვაგრძელებდი 

კითხვას. მემგონი ეს უფრო ეფექტური იყო. 

პედაგოგის დახმარების მიმართულებები მხატვრული ლიტერატურის კითხვის პროცესში და მისი 

ჩართულობა: 

A3 - თუ წიგნი არის ძალიან ცნობილი მწერლის, მაშინ აუცილებლად უნდა იცოდე მისი ბიოგრაფია და 

რა ეპოქაში ცხოვრობდა... როცა მისი ისტორია იცი, ასევე ეპოქის შესახებ.... ეს ინფორმაცია იქნება 

ძალიან სასარგებლო. 

E2 - …შეიძლება მე მწერლის ბიოგრაფია წავიკითხო, მაგრამ არ ვიცოდე, რა კავშირშია და მითხრას, ეს 

ნაწარმოები ძალიან კარგად აგვიღწერს მწერლის ცხოვრების ამ პერიოდს. 

A3 - შეიძლება რაღაც სიტყვა ვკითხო, მთლიანი წიგნის სიტყვებს ვერ ვეტყვი, ძალიან რთული იქნება. 

შეიძლება კონტექსტიდან გამომდინარე ვკითხო, ეს სიტყვა რას ნიშნავს. 

D3 - სიტყვები ჩემთვის შედეგიანი არ იქნება. უფრო სწორად, კონტექსტში რასაც ვერ გავიგებ, ის რომ 

მითხრას, კარგი იქნება და სასიამოვნო. კონტექსტში რომ მიმახვედროს.   

C3 - მე ზოგადად მნიშვნელობას ვანიჭებ ხოლმე რას გირჩევს და რატომ გირჩევს ნაწარმოების 

წაკითხვას. ლექტორი ასე თუ ისე ხედავს, რა სირთულის დაძლევა შეგვიძლია. და მხატვრული 

ლიტერატურა არ არის სასიამოვნო და ძალიან საწვალებელია, თუ იმ სირთულეს ვერ სძლევ. და როცა 

ის გვირჩევს, ის გვირჩევს იმ ძალების შესაბამისად. 

E2 - მე პირადად ძალიან მომწონს, როდესაც ავტორი ერთგვარ ფონს მიქმნის ამ ნაწარმოებთან 

დაკავშირებით, რომ დამაინტერესოს, რომ წავიკითხო და არ მეუბნებოდეს, რომ კარგი ნაწარმოებია და 

წაიკითხე.  როდესაც რაღაცას ბოლომდე არ მეუბნება, მეტი ცნობისმოყვარეობით ვკითხულობ. 

G2 - ...ან რაღაცას კითხულობ, და ლექტორმა იცის, რომ შენი აზრი არის მცდარი. შეფარვითი 

დახმარება რომ გაგიწოს.  

E2 - მერე ვთქვათ ან მოვყვები, ან გამოვთქვამ აზრს ამ ნაწარმოების შესახებ, და თუ დაინახა, რომ რაიმე 

მნიშვნელოვანი იდეა ვერ დავინახე, კარგი იქნება თუ გამიზიარებს. 

F3 - რომ ვიმსჯელოთ ერთად მთავარ საკითხებზე, რომ აუცილებელი იყო, რომ სწორად უნდა გამეგო... 

ეს არის ყველაზე საჭირო. 

H2 - ალბათ, უფრო დროდადრო შეხვედრა, იმ კონკრეტულზე მითითება, რაც გაუგებარია და რთულია. 

უბრალოდ რომ წავიკითხო და მერე საუბარი ლექტორთან, რამდენად სწორად გავიგე რაღაც 

მონაკვეთები, რომლებიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ბუნდოვანია და რთულია,  იმაზე რომ განმარტება 



 

 

მომცეს. როგორც ასეთი, რომ მთლიანად ერთად წავიკითხოთ, მემგონი საჭირო არ არის. ან 

მონაკვეთებად დავყოთ, თავებად, ან თავები რომ განვიხილოთ  შეხვედრაზე. 

J4 - აი მაგალითად, რა აბზაცი რომ ვერ გავიგე, რაც გაუგებარია, იმაში რომ დამხმარებოდა. უცხო 

სიტყვების ნახვა მე თვითონაც შემიძლია, ანუ ასეთ აბზაცებში ან წინადადებებში რომ დამეხმაროს, 

უფრო კარგი იქნება.  

G2 - ვფიქრობ აუცილებლად, რომ თავში დახმარება, ნაწარმოების დასაწყისში არის ძალიან დამხმარე 

და ძალიან კარგი, როცა ხვდები, რომ სწორად მიდიხარ თუ არა, რომ მიგანიშნებს, პირდაპირ შეიძლება 

არ გითხრას. 

F3 - ...ლექტორმა  უნდა იცოდეს ის გზები, როგორ მიმიყვანოს იქამდე, ისევ მე როგორ გავიგო, მაგაში 

რომ დამეხმაროს. 

A3 - მე ისეთი პიროვნება ვარ, სხვაზე ვხდები დამოკიდებული, ასე რომ, მე მირჩევია მარტო  ჩემთვის 

გავაკეთო, თორემ არ გავაკეთებ კარგად. 

G2 - ალბათ, სრული დახმარება არა.   

H2 - სულმთლად დამოუკიდებლად მემგონი რთულია, საშინაო კითხვას ვგულისხმობ... 

მონაწილეთა განვითარების ტენდენციები:  

A3 - ბევრი რაღაცა ახალი შევიძინე... რა ვიცი, ბოლო ძალიან სწრაფად წავიკითხე, არ გამიჭირდა… ანუ, 

მივეჩვიე, რომ რაღაც რთული წერია და მზად ვარ. უკვე ფსიქოლოგიურად რომ განეწყობი, რომ ეს არ 

არის ადაპტირებული, მაგ შემთხვევაში...  

C3 - კვლევის პროცესში ვისწავლე, რომ ყურადღება მივაქციო ისეთ დეტალებს, რაზეც შეიძლება არ 

გამემახვილებინა ყურადღება. ანუ, მივხვდი იმას, რომ ყველა სიტყვის მოძებნა არ არის აუცილებელი, 

რაც უცხოა და რასაც ვერ გავიგებ, იმიტომ რომ კონტექსტისთვის რაღაცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

არ ჰქონდეს, ან კონტექსტიდან შეიძლება გავიგო. უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდა... სირთულებისაც 

აღარ მეშინია. აქამდე ცოტა მეშინოდა ხოლმე ცოტა მსხვილტანიანი ორიგინალი ნაწარმოებების 

წაკითხვა, ახლა კი შემიძლია ცოტა უფრო მსხვილტანიან წიგნებსაც შევეჭიდო… წარმოსახვა და 

წინასწარმეტყველება კითხვის პროცესში ხდება. მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ უფრო დიდ 

ყურადღებას მივაქცევ, რა ვარაუდი მქონდა და კითხვის ბოლოს, რა ვარაუდამდე მივედი, რომ 

მოვახდინო შედარება. 

E2 - დამეხმარა იმაში, ლექსიკური მარაგი გავამდიდრე… სიტყვებზე ვიყავი კონცენტრირებული და 

შინაარსის გაგებაზე. და ის სიამოვნების მომენტი და მწერლის აზრის გაგება... განა ის, რომ შინაარსის 

გაგება და იმის უკან რისი თქმა სურდა, იმის დანახვა უკვე რთული იყო. მაგრამ დროთა 

განმავლობაში... ახლა ვცდილობ ნაკლებად გამოვიყენო ლექსიკონი, ჯერ მივხვდე, რისი თქმა სურდა 

ავტორს, თუ ეს წინადადება ისეთია, რომ მთლიანად ვერ ვიგებ, მაინცდამაინც არ ვცდილობ ხოლმე ის 

წინანადება მაშინვე გადავთარგმნო, იქნება შემდეგმა  წინადადებებმა განმარტოს წინა წინადადება. 



 

 

F3 - მართლაც, ბევრი რამე მომცა იმ მხრივ, რომ დაფიქრების საშუალება მომეცა უფრო მეტად, ჩემით 

მივმხვდარიყავი, რომ ზოგიერთი სიტყვა მაგალითად, არ მეძებნა ლექსიკონში. 

G2 - ხელი შემიწყო ორიგინალმა ტექსტებმა იმ კუთხით, რომ ვცდილობ, რომ აზრს მივხვდე, შინაარსს 

მივხდე, უფრო მეტი ვიმუშავო, რომ რაღაცა აბზაცი ბუნდოვანი შეიძლება იყოს, თავი დავანებო,  

მაგრამ იმასთან ვიპოვო კავშირი და გავიგო  მისი არსი და მნიშვნელობა, ამ კუთხით გავიზარდე... ვერ 

გავიგე, რა მოხდა, გადავალ სხვაზე და იმას გავიგებ. უკვე ჩაჭიდების მომენტი მაქვს, შეიძლება ისეთი 

რამე იყოს, მომეხმაროს გაგებაში.   

H2 - ადრე ვცადე წაკითხვა, მაგრამ პრობლემებისა და დაბრკოლებების გამო თავი დავანებე. ახლა 

მივხვდი რომ რაღაც ნაწილი, რასაც ვერ იგებ,  შეიძლება გამოტოვო, მაგამ ბოლოს ზუსტად ის 

მონაკვეთიც გასაგები გახდეს... თავიდან როცა ვკითხულობდი, უბრალოდ ვკითხულობდი და 

ვიწერდი უცხო სიტყვებს, თუ რამე მხვდებოდა, და ვკითხულობდი თავიდან. მერე მივხდი, რომ 

დროის კარგვა იყო და დავიწყე პირდაპირ კითხვა ლექსიკონის გვერდით და პირდაპირ ვნახულობდი 

სიტყვებს და ვაგრძელებდი კითხვას. მემგონი, ეს უფრო ეფექტური იყო... ალბათ, უფრო მარტივად 

ვუდგები კითხვის პროცესს... იმასაც მივხვდი, რომ აუცილებელი არ არის სათითაო წინადადება 

გადათარგმნო და ყველა სიტყვის მნიშვნელობა იცოდე, მთავარია მიხვდე შინაარს. 

J4 - დასაწყისში უფრო გამიჭირდა კითხვა, მეუცხოვებოდა სიტყვები, მიჭირდა მნიშვნელობების 

გაგება, მაგრამ მერე თანდათან შევეჩვიე კითხვას, შეიძლება იყოს უცხო სიტყვა, მაგრამ არ ვნახო 

ლექსიკონში. თანდათან მივხვდი... თითქოს უფრო გამიმარტივდა წაკითხვა ლიტერატურის, უფრო 

ვიგებ უცხო სიტყვების მნიშვნელობას ლექსიკონში მონახვის გარეშე. 

G2 - ხელი შემიწყო ორიგინალმა ტექსტებმა იმ კუთხით, რომ ვცდილობ, რომ აზრს მივხვდე, შინაარსს 

მივხვდე, უფრო მეტი ვიმუშავო, რომ რაღაცა აბზაცი ბუნდოვანი შეიძლება იყოს, თავი დავანებო,  

მაგრამ იმასთან ვიპოვო კავშირი და გავიგო მისი არსი და მნიშვნელობა, ამ კუთხით გავიზარდე... ვერ 

გავიგე რა მოხდა, გადავალ სხვაზე და იმას გავიგებ. უკვე ჩაჭიდების მომენტი მაქვს, შეიძლება ისეთი 

რამე იყოს, მომეხმაროს გაგებაში.   

H2 - ადრე ვცადე წაკითხვა, მაგრამ პრობლემებისა და დაბრკოლებების გამო თავი დავანებე, ახლა 

მივხვდი რომ რაღაც ნაწილი, რასაც ვერ იგებ,  შეიძლება გამოტოვო, მაგამ ბოლოს ზუსტად ის 

მონაკვეთიც გასაგები გახდეს... ალბათ, უფრო მარტივად ვუდგები კითხვის პროცესს... იმასაც 

მივხვდი, რომ აუცილებელი არ არის სათითაო წინადადება გადათარგმნო და ყველა სიტყვის 

მნიშვნელობა იცოდე, მთავარია მიხვდე შინაარს. 

J4 - როცა ვკითხულობ, ვნახავ და მივაწერ, მერე თუ დამამახსოვრდება, დამამახსოვრდება, თორემ უკან 

არ მივალ და არ ვისწავლი.  

F3 - ...თუ მნიშვნელოვნად მომეჩვენა, იმას უფრო ვცდილობ და თვითონაც მამახსოვრდება. 

G2 - სურვილი მაქვს ხოლმე რომ დავიმახსოვრო, მაგრამ სამწუხაროდ, არ მამახსოვრდება. 

H2 - ძალიან იშვიათად. უნებურად შეიძლება, რამოდენიმეჯერ რომ გხვდება, შეიძლება. 



 

 

G2 - რამდენჯერმე უნდა შემხვდეს ხოლმე. აი, ეს maid დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ 

შემხვდა და დამამახსოვრდა მისი მნიშვნელობა... თუ ძალიან ბევრჯერ არ შემხვდა, ხუთჯერ მაინც, და 

თავისი ზუსტი თარგმანი და სწორი ადგილი არ მოვუძებნე, არ მამახსოვრდება.  

A3 - მხატვრული ლიტერატურის კითხვის დროს ეს სიტყვა შეიძლება ვიპოვო და თავიდან არ 

დავიმახსოვრო... თუ ერთხელ შემხვდა, მაშინ არა. მაგრამ თუ რამოდენიმეჯერ შემხვდა და 

მნიშვნელოვანი სიტყვაა ვხვდები, მაშინ ვიმახსოვრებ. ასე ვაკეთებ ხოლმე... რომ მეორდება, ვხვდები, 

რომ მნიშვნელოვანია და ვცდილობ რომ ჩავიწერო, მოვინიშნო.  

J4 - ვცდილობ დავიმახსოვრო. რომ მეუცხოვება ეს სიტყვა, ერთი წაკითხვით ვერ ვიგებ, ორჯერ, 

სამჯერ ვკითხულობ და მთლიან აბზაცსაც წავიკითხავ. მამახსოვრდება და ვიგებ მის მნიშვნელობასაც.  

E2 - ალბათ, თუ დარმუნებული ვარ, რომ ზუსტად მივხდი, მაშინ ვიმახსოვრებ, თუ მარტო შინაარსი 

გავიგე, ვცდილობ, ჩემი კონკრეტული ვარიანტი არ დავიმახსოვრო.     

F3 - რადიოზე რომ გვქონდა, აქ ერთი სიტყვა შემხვდა სამჯერ. პირველად რომ შემხვდა, ყურადღება არ 

მივაქციე, არც მეორედ და შემდეგ ამოვიწერე ეს სიტყვა, რომ შემხვდეს, ლექსიკონში აღარ ჩავიხედო.  

მხატვრული ტექსტების შეფასება: 

A3 - არ მიყვარს ისეთი, რაღაცეები რომ იხლართება. მიყვარს ისეთი, ყველა მოვლენა ერთმანეთს რომ 

მიჰყვება.   

G2 - „აქვა ბულვარი“ ვერ მესიამოვნა, იმიტომ რომ ვერ ვხდებოდი, რისი თქმა უნდოდა და ამ 

მცდელობამ ვერ შემაგრძნობინა ეს სიამოვნება...  

H2 - ალბათ,  პერიოდი, რამდენად ძველია ნაწარმოები, როგორი ლექსიკური მარაგით, სიტყვებით 

არის შედგენილი... რა თქმა უნდა, უფრო ძნელია წაიკითხო ასეთი ნაწარმოები უცხო ენაზე, რომელიც 

ძალიან ძველია. ენა დროდადრო განიცდის ცვლილებებს, ვითარდება, გრამატიკული სტრუქტურები, 

ლექსიკაც შემოდის და ამიტომ. 

G2  - არ მგონია, რომ რაიმე მნიშვნელოვანის თქმა უნდოდა.   

F3 - უბრალოდ ამ ქალის ერთფეროვანი ცხოვრებაა. 

H2 - აქ ჩემთვის უფრო ისეთი იყო, ცოტა რთული იყო მთავარი სათქმელის დანახვა, ვერც 

განვითარებას მივხვდი... დასასრულიც ცოტა ბუნდოვანი იყო... ალბათ, ეს მოთხრობა ნაკლებად 

საინტერესო იყო ჩემთვის, რადგან უფრო ნაკლებად გასაგებიც იყო და უფრო ღირებულიც ვერაფერი 

დავინახე თითქოს. 

D3 - „უზარმაზარი რადიო“ მომეჩვენა ძალიან უინტერესო და მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი. 

შინაარსის უინტერესობას ვუჩივივარ. თორემ სირთულე ისეთი არ არის, რომ ვერ დაძლიოს ბავშვმა. 

 

 

 



 

 

დანართი #26. მონაწილეთა მხატვრული ნაწარმოებების კითხვის გამოცდილება კვლევის დაწყებამდე 

 

მონაწილე კვლევამდელი 

გამოცდილება 

                         კომენტარი 

A3 X  

C3 √  

D3 X სცადა „ჯეინ ეარის“ წაკითხვა, თუმცა 

ერთულა და თავი დაანება. 

E2 √ ინტერნეტში თუ შეხვედრია და 

წაუკითხავს, მაგ: „Twilight“ 

F3 X  

G2 ? ზუსტად არ იცის, მემგონი ზღაპრები, 

თუმცა ჰგონია, რომ ისიც 

ადაპტირებული იყო. 

H2 X სცადა, თუმცა ერთულა და თავი დაანება 

J4 √  

 

 

დანართი #27. მხატვრული ტექსტის კითხვისას წარმოქმნილი სირთულეები (ინტერვიუ I) 

 

 A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

უცხო სიტყვების სიმრავლე √ √ √ √ √ √ √ √ 

უცნობ კონტექსტში გამოყენებული სიტყვები √  √ √ √ √ √  

აღწერების სირთულე √   √   √  

დასაწყისი ნაწილის სირთულე √   √ √ √  √ 

მხატვრული ხერხები (შედარებები, სიმბოლოები...) √ √   √    

მწერლის აზრისა და სათქმელის დანახვა   √      

გრამატიკული კონსტრუქციები (ვნებითი გვარი)     √    

 

 



 

 

დანართი #28. კვლევის მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები (ინტერვიუ I) 

 

სტრატეგია 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

თარგმნა / გონებრივი თარგმნა √ √ √    √  

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი 

წაკითხვა 

√       √ 

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა √       √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება √    √ √  √ 

ლექსიკონის გამოყენება √ √ √ √ √ √ √ √ 

სიტყვაზე მნიშვნელობის მიწერა √    √    

სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √ √ √ √ √ √ √ √ 

ფანქრით ან კალმით 

გაუგებარი/ხელისშემშლელი ადგილების 

მონიშვნა/შემოხაზვა 

√        

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია √ √       

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან √ √ √ √  √   

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება    √  √  √ 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √ √ √ √ 

განსჯის გადავადება √     √   

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  

დაკავშირება 

      √  

ვარაუდების დაშვება      √ √  

თვითკორექცია      √   

გამოყენებულ სტრატეგიათა ეფექტურობის 

შემოწმება 

   √   √  

გამოყენებულ სტრატეგიათა ჩანაცვლება 

უფრო ეფექტური სტრატეგიებით  

   √   √ √ 

სტრატეგიათა რაოდენობა 12 6 5 7 5 9 8 8 

 

 

 

 



 

 

დანართი #29. პედაგოგის დახმარების მიმართულებები 

 

პედაგოგის დახმარების სფეროები A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

დახმარება უფრო სიღმისეული ანალიზის 

გაკეთებაში 

√   √ 

 

    

მითითებები ავტორის ბიოგრაფიისა და 

ნაწარმოებში ასახული ეპოქის შესახებ  

√ √ √      

პედაგოგის დახმარება ლექსიკის კუთხით √ √  √ √  √ √ 

სტრატეგიების სწავლება     √    

პედაგოგის მითითებები კითხვის დროს 

ყურადღების გასამახვილებელი საკითხების 

შესახებ 

 √ 

 

 √ 

 

    

დახმარება ბუნდოვანების, გაუგებრობის 

წარმოშობისა და კითხვების გაჩენის 

შემთხვევაში 

 √ 

 

 √ 

 

  √ 

 

√ 

 

პედაგოგის მიერ ნაწარმოების მოკლე 

მიმოხილვის გაკეთება 

  √      

დახმარებები არასწორად აღქმული 

ინფორმაციის გამოსწორებაში 

     √   

დახმარება ნაწარმოების დასაწყის ნაწილში      √   

სტუდენტის ინტერპრეტაციის სწორ 

გააზრებასთან შეჯერება გაკვეთილზე 

     √ √  

 

 

დანართი #30 . მონაწილეთა დამოკიდებულება ცალკეული ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმართ 

 

 შედარებით რთული 

ტექსტი 

უფრო საინტერესო ტექსტი მიზეზი (რატომ მოგეწონათ?) 

A3 „მოგვების ძღვენი“ „მოგვების ძღვენი“ თემატიკა - სიყვარული 

C3 „მოგვების ძღვენი“ „მოგვების ძღვენი“ პერსონაჟების ერთმანეთისადმი 

თბილი დამოკიდებულება 



 

 

D3 „მოგვების ძღვენი“ „შენიღბული ანგელოზი“ შინაარსობრივი მიმზიდველობა, 

პატარა მოცულობა და სიადვილე 

E2 „შენიღბული ანგელოზი“ „მოგვების ძღვენი“ შინაარსობრივი მიმზიდველობა 

და მწერლის წერის სტილი 

F3 „მოგვების ძღვენი“ „შენიღბული ანგელოზი“ აგებულია ადამიანურ 

ჰუმანურობაზე 

G2 „მოგვების ძღვენი“ „შენიღბული ანგელოზი“ შინაარსობრივი მიმზიდველობა, 

ადამიანების სიკეთისკენ 

შემობრუნება 

H2 „მოგვების ძღვენი“ „მოგვების ძღვენი“ შინაარსობრივი მიმზიდველობა, 

მოქმედებათა განვითარება, 

მწერლის წერის სტილი 

J4 „შენიღბული ანგელოზი“ „მოგვების ძღვენი“ თემატიკა, ღირებულებულებები 

და დამოკიდებულებები. 

 

 

 

დანართი # 31. სტუდენტების დამოკიდებულება ინგლისურენოვანი ორიგინალი ნაწარმოებების 

კითხვის მიმართ (ინტერვიუ II) 

 

 A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

მხატვრული ლიტერატურა საინტერესოა √ √ √ √  √ √ √ 

მხატვრული ლიტერატურა აუცილებელია 

განვითარებისთვის 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

სტუდენტები წაიკითხავენ მხატვრულ ტექსტებს 

აუცილებლობის გამო 

√   √ √ √   

წაიკითხავენ ინტერესის გამო  √ √    √ √ 

 

 

 



 

 

დანართი #32. მხატვრული ტექსტის კითხვისას წარმოქმნილი სირთულეები (ინტერვიუ II) 

 

 A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

უცხო სიტყვები √ √  √ √ √ √ √ 

სიტყვების გადატანითი მნიშვნელობით გამოყენება   √ √ √ √   

აღწერების სირთულე         

დასაწყისი ნაწილის სირთულე √     √   

ბოლო ნაწილის სირთულე √ √ √ √  √ √  

მხატვრული ხერხები (შედარებები, სიმბოლოები...)   √  √ √  √ 

მხატვრული ტექსტის აგების სტრუქტურა 

(არაქრონოლოგიური სტრუქტურა) 

√   √ √    

მწერლის აზრისა და სათქმელის დანახვა √ √ √ √ √ √ √ √ 

მხატვრული ტექსტების კითხვის ნაკლები 

გამოცდილება 

     √   

 

 

დანართი #33. კვლევის მონაწილეთა მიერ გამოყენებული სტრატეგიები (ინტერვიუ II) 

 

სტრატეგიები 
მონაწილეები 

A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ტექსტის ან ტექსტის მონაკვეთის შინაარსის შესახებ 

ვარაუდების დაშვება 

 √ √   √ √ √ 

ვარაუდების შემოწმება  √    √ √ √ 

ტექსტის შესახებ კითხვების დასმა    √     

წინა მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა √        

მიმდინარე მონაკვეთის განმეორებითი წაკითხვა  √    √ √ √ 

უგულებელყოფა და კითხვის გაგრძელება √ √ √ √ √ √ √ √ 

სავარაუდო ჰიპოთეზების ფორმირება √ √ √ √ √ √ √ √ 

სიტყვის მნიშვნელობის შეფასება  √ √ √ √ √ √ √ √ 

სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში მიხვედრა √ √ √ √ √ √ √ √ 

ლექსიკონის გამოყენება √ √ √ √ √ √ √ √ 

გონებრივი თარგმანი √ √ √ √ √  √  

ტექსტის დაკავშირება წინარე ცოდნასთან  √ √  √ √ √ √ √ 



 

 

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია √ √  √  √  √ 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის/სახელების მონიშვნა 

/ჩანაწერების გაკეთება 

√  √ √  √ √  

ფანქრით ან კალმით გაუგებარი/ხელისშემშლელი 

ადგილების მონიშვნა/შემოხაზვა 

     √   

სიტყვაზე მნიშვნელობის მიწერა        √ 

განსჯის გადავადება   √ √ √ √ √ √ 

ტექსტის ერთი ნაწილის მეორესთან  დაკავშირება √     √   

დასკვნების გაკეთება     √  √  

ინფორმაციის შეჯამება     √    

ავტორის ნათქვამსა თუ დამოკიდებულებებზე 

ყურადღების გამახვილება 

√ √  √  √ √  

ფიქრი, თუ რისი სწავლა შეიძლება ტექსტიდან    √   √  

საკუთარი თავის პერსონაჟების ადგილას წარმოდგენა 

/პერსონაჟებთან საკუთარი თავის გაიგივება  

   √     

გაგების შემოწმება √        

ყურადღებისა და კონცენტრაციის კონტროლი  √       

კითხვის სტრატეგიების კითხვის მიზანზე მორგება  √     √  

გამოყენებულ სტრატეგიათა ეფექტურობის შემოწმება       √  

გამოყენებული სტრატეგიების უფრო ეფექტური 

სტრატეგიებით ჩანაცვლება 

   √ √  √  

გამოყენებულ სტრატეგიათა რაოდენობა 13 14 9 15 11 15 18 12 

 

დანართი #34. პედაგოგის დახმარების მიმართულებები და ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში 

(ინტერვიუ II) 

 

 A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

მითითებები ავტორის ბიოგრაფიასა და მხატვრულ 

ტექსტში ასახული ეპოქის შესახებ 

√   √     

მითითებები ლექსიკის მიმართულებით √  √      

პედაგოგის რჩევა მხატვრული ტექსტის არჩევანის 

გაკეთებისას 

 √       

სტუდენტთა დაინტერესება    √     



 

 

მსჯელობის გზით გაუგებრობების აღმოფხვრა და 

ტექსტის მნიშვნელოვანი იდეების ერთობლივი 

შეჯამება 

   √ √  √ √ 

სტრატეგიების სწავლება     √    

მითითებები მხატვრული ტექსტის დასაწყისის 

კითხვისას 

     √   

მითითებები არასწორი ინფორმაციის 

გამოსასწორებლად 

     √   

პედაგოგთა ნაკლები ჩართულობა და სტუდენტთა 

ავტონომიურობის შენარჩუნება 

√     √   

 

 

დანართი #35. ლექსიკონში მოძებნილი სიტყვების დასწავლის ცხრილი 

 

პასუხები A3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 J4 

ვეძებ და თავს ვანებებ √  √   √ √ √ 

ვსწავლობ  √  √ √    

 

 

დანართი #36. მოთხრობაში მოვლენათა განვითარებისა და პერსონაჟთა კომბინირებული რუკა 

 

გარდაცვლილი ქალის შვილები 

 

ჯონი (უფროსი)          ქეითი (10-11წ.)    მეგი (უმცროსი, დაავადებული) 

 

ფერმერი ჯონსი მისის ელისი  ????? 

       

       მისტერ ტომპსონი 
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