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წინამდებარე კვლევის მიზანია, ქართულ იდიომთა სწავლების 
ეფექტურობის ხარისხის გაზრდა და სისტემური მიდგომის შეთავაზება 
ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროცესში, მისი ორგანი-
ზებული მიწოდება აღნიშნული ენის შემსწავლელთათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქართულის, როგორც უცხო ენის, სას-
წავლო პროგრამებში იდიომთა ჩართვის ხანგრძლივი ტრადიცია 
არსებობს, შემოთავაზებული მიდგომა გარკვეულ სიახლეს შეიცავს.

კვლევისთვის გამოვიყენეთ დაკვირვების, ანალიზისა და შე-
და რების მეთოდები, რამაც საშუალება მოგვცა, სისტემურად შე-
გვესწავლა ქართულ და შესაბამის უცხოენოვან იდიომთა მსგავ-
სება-განსხვავებანი. აქვე უნდა აღინიშნოს კვლევის სუსტი მხა რის 
შესახებაც, იდიომთა ანოტირებული კორპუსის გარეშე ვერ დგინ-
დება ზუსტი სტატისტიკა მათი გამოყენების სიხშირის შესახებ; შესა-
ბამისად, კვლევა არ არის რეპრეზენტაციული, თუმცა გაწყობილია 
ქართულის, როგორც უცხო ენის, სასწავლო პროგრამებისა და 
სა ხელმძღვანელოში მოცემული ლექსიკის შესაბამისად; ეს კი 
უზრუნველყოფს პირველადი გამოყენების ლექსიკურ ერთეულთა 
გააქტიურებასა და მათ შემცველ იდიომთა ჩართვას სწავლების 
პროცესში.

გარდა იდიომთა აკადემიური გამოცემებისა და სამეცნიერო 
სტატიებისა, საკვლევი მასალა მოვიძიეთ ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტის 
ვებგვერდიდან – www.idioms.tsu.ge (განხორციელდა პროფ. მანანა 
რუსიეშვილის ხელმძღვანელობითა და შოთა რუსთაველის საქართ-
ველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით). 
აღნიშნული ბაზა მოიცავს როგორც ქართულ ანდაზებსა და იდიო-
მებს, ისე – მათ სემანტიკურ ეკვივალენტებს ექვს უცხო ენაზე (ეს 
ენებია: ინგლისური, გერმანული, რუსული, ფრანგული, თურქული და 
არაბული). 

საწყის ეტაპზე, როდესაც ქართულის, როგორც უცხო ენის, შემ-
სწავლელს უკვე ათვისებული აქვს ანბანი და შეუძლია ააგოს 
მარტივი მეშველზმნიანი კონსტრუქცია, შემოვიფარგლებით მხო-
ლოდ მარტივი იდიომური გამონათქვამებით, მაგ., „არც ღვინოა, არც 
წყალი“. 
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მოგვიანებით შევასწავლით მონოპერსონალურ ზმნურ ფორმებსა 
და მათ შემცველ იდიომებს, რომლებსაც ეტაპობრივად მოჰყვება 
პირმიმართ აქტანტთა შემცველი კონსტრუქციები (როგორიცაა, მაგ., 
„ასი თვალი და ასი ყური აქვს“ და, ეტაპობრივად — სხვა პირდაპირი 
და ირიბი დამატების დართვის შემთხვევები, რადგანაც ერთი და/ან 
ერთზე მეტი პირმიმართი აქტანტის ქონა-არქონა უაღრესად რთული 
და, ამავე დროს, მნიშვნელოვანი საკითხია უცხოელთათვის). 

საანალიზო მასალა დავახარისხეთ უშემასმენლო, აბსოლუტური 
და რელატიური კონსტრუქციების მიხედვით, რომლებიც შესაბამისად 
გადავანაწილეთ ნომინატიურ, ერგატიულ და დატიურ დიათეზებში 
(დიათეზათა შესახებ იხ. ვრცლად: მელიქიშვილი, 1978, 1979, 2001, 
2010). 

ანალოგიური პრინციპით ვხელმძღვანელობთ ქართველური 
დია ლექტების სწავლების პროცესშიც (ბოლო პერიოდში საკმაოდ 
იმატა მეგრულისა და სვანურის შემსწავლელთა რაოდენობამ, რაც 
მისასალმებელი ფაქტია); იდიომთა დახარისხება, სინტაქსური 
კო ნ ს ტრუქციის მიხედვით, ნათლად წარმოაჩენს ქართველური 
ზმნის ურყევ, სტაბილურ სტრუქტურა-მექანიზმს (დიათეზების 
შესა ხებ მეგრულში იხ. ფუტკარაძე, 2016, სვანურში – ბიკაშვილი, 
2012). მოძიებული მასალის დახარისხება, ნომინატიურ, ერგა-
ტიულ და დატიურ დიათეზებთან კი, საშუალებას გვაძლევს, სტრუქ-
ტურირებულად და მიზანმიმართულად დავძლიოთ ქართული (resp. 
ქართველური) მორფოსინტაქსური კონსტრუქციები. 
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The goal of the presented research is to increase the quality of teach-
ing Georgian idioms and to off er a systemic and organized approach to the 
learners and instructors of Georgian, as a foreign language. 

In spite of the long-standing tradition of including idioms in the GFL 
tutoring programs, the off ered approach contains a particular novelty. 

For the research, we have used the methods of observation, analy-
sis and comparing, which led us to the systemic study of the similarities 
and the diff erences of the Georgian idioms and their corresponding foreign 
equivalents. Hereby we have to mention the weakness of the presented 
work – the evidence might not be considered as representative because of 
the fact that the annotated corpus of the Georgian idioms does not exist; 
accordingly, we were not able to measure the exact frequency and statis-
tics of the idiom usage. Although, the data is structured according to the 
GFL tutoring programs and according to the textbook vocabulary. The men-
tioned approach ensures the activation of the fi rst-used lexical units and 
the inclusion of the idioms containing them into the tutoring programs. 

The research data has been obtained from Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University project website — www.idioms.tsu.ge (project scientifi c su-
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pervisor: Manana Rusieshvili, funded by Shota Rustaveli National Scientifi c 
Foundation) as well as from the academic editions and the scientifi c arti-
cles. The mentioned base contains the Georgian proverbs and idioms as 
well as their corresponding ones in six foreign languages (English, German, 
Russian, French, Turkish and Arabic languages).

At the initial level of GFL acquisition, at which the student is already 
familiar with the Georgian Alphabet and is able to construct the simple 
(Noun+ა[a]) construction, we can provide the simple idiomatic sayings, like: 
“arts ghvinoa, arts tskali“ ([It is neither wine nor water] “to have little or no 
merit”). 

 The mono-personal verbs and the idiomatic constructions containing 
them might be provided for the next level followed by the constructions 
containing direct and indirect objects (for instance, “asi tvali da asi kuri 
akvs” (S/he has 100 eyes and 100 ears] “To keep (one’s) eye on the ball (to 
be very attentive)” followed by the constructions containing direct and in-
direct objects accordingly; it seems signifi cantly important for the foreign 
learners whether there is one or/and more than one object in a syntactic 
construction).

The idioms were classifi ed into the following groups: idioms without 
the verbal construction, absolutive and relative constructions and alto-
gether were distributed into the nominative, ergative and dative diatheses 
(for the detailed description of the diatheses see Melikishvili, 1978, 1979, 
2001, 2010). 

The same principle is used in the process of teaching Kartvelian dia-
lects (It is a positive fact that the quantity of Megrelian and Svan learners 
is more and more increasing). 

The classifi cation of the Georgian idioms according to the syntactic 
construction makes the stable structure and mechanism of the Kartvelian 
verb (see Putkaradze, 2016 about Diatheses in Megrelian and Bikashvili, 
2012 about Diathesis in Svan). The classifi cation of the obtained data ac-
cording to nominative, ergative and dative diatheses makes Georgian (resp. 
Kartvelian) idioms to be handled by the GFL tutors in a structured and or-
ganized way. . 
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