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Know Your Students/იცნობდე შენს სტუდენტებს
FEEL HOW THEY FEEL/ იგრძენი რას გრძნობენ ისინი
An exercise in Malay
სავარჯიშო მალაიურ ენაზე

Pointers for Language Complexity/ენობრივი
სირთულეების მაჩვენებლები
პლურალისტური მიდგომები
• Awakening to languages i.e. language awareness.
(Recognition of the languages “brought” into the
classroom) ენების გაგება, ანუ ენის ცოდნა
• Inter-comprehension between related
languages./მონათესავე ენებს შორის შიდა კავშირი

• Intercultural approach/ინტერკულტურული მიდგომა
• Integrated didactic approach to different languages
studies/ინტეგრირებული დიდაქტიკური მიდგომა
სხვადასხვა ენების სწავლისას

Teaching Culturally Diverse Students/ კულტურულად
განსხვავებული სტუდენტების სწავლება
Teacher Behaviours/ მასწავლებლის ქცევები
• Appreciate and accommodate the similarities and
differences among the students’ cultures/შეფასება და
შეგუება სტუდენტების კულტურებს შორის მსგავსებასა და
სხვაობასთან მიმართებაში

• Build relationships with your students/სტუდენტებთან
ურთიერთობის აგება

• Focus on the ways students learn and observe students
to identifytheir task orientations/ ფოკუსირება
სტუდენტების სწავლების ხერხებზე და სტუდენტებისთვის
დავალების შესრულებისთვის გეზის მიცემა.

• Teach students to match their behaviours to the
setting/ვასწავლოთ სტუდენტებს საკუთარი ქცევევის

Teaching Culturally Diverse Students
Instructional Strategies/სასწავლო სტრატეგიები
• Use a variety of instructional strategies and learning
activities/ გამოიყენეთ სხვადასხვა სასწავლო სტრატეგიები
და სასწავლო საქმიანობა

• Consider students’ cultures and language skills when
developing learning objectives and instructional
activities. განიხილეთ სტუდენტთა კულტურა და ენობრივი
ცოდნა, როდესაც ვავითარებთ სწავლის მიზნებს და
სასწავლო საქმიანობას.

• Facilitate comparable learning opportunities for
students with differing characteristics/ სწავლის
შესაძლებლობების ხელშეწყობა განსხვავებული
მახასიათებლების მქონე სტუდენტებისთვის

• Incorporate objectives for affective and personal
development/ მიზნების გაერთიანება ეფექტური და
პიროვნული განვითარებისთვის

Teaching Culturally Diverse Students
Instructional Strategies/ /სასწავლო სტრატეგიები
• Communicate expectations/ მოლოდინების დაკავშირება
• Provide rationales/ რაციონალურობის უზრუნველყოფა
• Use advance- and post-organisers/წინასწარი და შემდგომი
ორგანაიზერების გამოყენება
• Provide frequent reviews of the content learned/ ნასწავლი მასალის
ხშირი მიმოხილვის უზრუნველყოფა
• Facilitate independence in thinking and action /დამოუკიდებლობის
ხელშეწყობა აზროვნებასა და მოქმედებაში
• Promote student on-task behaviour/სტუდენტის ამოცანის ქცევის
ხელშეწყობა
• Monitor students’ academic progress during lessons and independent
work/ სტუდენტების აკადემიური პროგრესის მონიტორინგი
გაკვეთილებისა და დამოუკიდებელი მუშაობის დროს.
• Provide frequent feedback/ უზრუნველყეთ ხშირი კავშირი
• Require mastery/ საჭიროებს ოსტატობას.

(წყარო: ERIC/OSEP Digest E584)

Student-centred Active Learning
სტუდენტზე ორიენტირებული აქტიური
სწავლება
“Tell me, and I will forget.
Show me, and I may remember.
Involve me, and I will understand.”/მითხარი მე და მე
დამავიწყდება. მაჩვენე მე და მე დავიმახსოვრებ.
ჩამრთეთ მე და მე გავიგებ.

კონფუცი - მასწავლებელი, ფილოსოფოსი (ჩინელი) 551- 479 ჩვ. წ. აღ.

What have we learned?/ რა ვისწავლეთ?
What the students said/რა თქვეს სტუდენტებმა
Two points frequently made by linguistic minority students:
ორი აზრი, რომელიც ხშირად კეთდება ლინგვისტი უმცირესობების
სტუდენტების მიერ:
“I wish that they asked more about what I am thinking, as I have grown up
in another part of the world. However, nobody listens to my answers, so
perhaps in the end it is not important.” ვისურვებდი შემეკითხონ მეტი იმის
შესახებ, თუ რას ვფიქრობ, რადგან გავიზარდე მსოფლიოს სხვა კუთხეში.
თუმცა, არავის უსმენს ჩემს პასუხებს, იქნებ საბოლოოდ ეს არ არის ასეთი
მნიშვნელოვანი.

“I am withdrawn at school because nobody dares to talk to me. People only
say hello – that’s all. How am I supposed to be integrated?” მე სკოლას
ჩამომაშორეს რადგან ვერავინ ბედავს ჩემთან საუბარს. ადამიანები მხოლოდ
მესალმებიან და მეტი არაფერი. როგორ წარმოგიდგენიათ ჩემი
ინტეგრაცია?

And: და:
“It was not easy to start at OUC after having studied Norwegian for just one year. I
had to collaborate with Norwegian students, and I was not able to contribute the
way they wanted, but I tried and it worked OK the first semester. It was difficult to
collaborate with us (linguistic minority students) because we did not speak
Norwegian very well, but that doesn’t mean that we are stupid. Right? They (the
majority) have to understand this first. Then they have to understand my intention
is to learn the language, not only the subject matter. During three years I can
improve my language skills… (OUC student 2006)
OUC- ში სწავლის დაწყება ადვილი არ იყო ნორვეგიულის მხოლოდ 1 წლის
შესწავლის შემდეგ. მომიწია ნორვეგიელ სტუდენტებთან თანამშრომლობა
და მე ვერ ვაკეთებდი იმას, რაც მათ სურდათ, მაგრამ მე შევეცადე და
პირველი სემესტრში შევძელი. ძნელი იყო ჩვენთან თანამშრომლობა
(ლინგვისტური უმცირესობათა მოსწავლეებთან), რადგან ნორვეგიულად
ძალიან კარგად არ ვსაუბრობდით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ
სულელები ვართ. ეს მათ (უმრავლესობამ) უნდა გაიგონ. შემდეგ მათ უნდა
გაიგონ ჩემი განზრახვა, ვისწავლო ენა და არა მხოლოდ საგანი. სამ
წელიწადში მე შემიძლია გავაუმჯობესო ენის ცოდნა.

ადამიანები ივიწყებენ იმას, რასაც ვამბობთ,
ივიწყებენ იმას თუ რას ვაკეთებთ, მაგრამ მათ
არასოდეს ავიწყდებათ, თუ როგორ მოვექეცით მათ.

Studies without Worries
Online Student Assistance Programme/სტუდენტური
დახმარების ონლაინ პროგრამა
სტუდენტებისთვის არტეველდე უნივერსიტეტის
კოლეჯში
სამი სატრეინინგო პაკეტი:
1. How to deal with performance anxiety/როგორ
მოვიქცეთ როდესაც მუშაობის დიდი სურვილი გვაქვს
2. Tackling procrastination/პრობლემის გვერდზე გადადება
3. More secure in your study/ უფრო უსაფრთხო სწავლის
დროს

Benefits: სარგებელი:
• Anonymous/ ანონიმურობა
• Anytime, anywhere/ ნებისმიერ დროს, სადაც გნებავთ
• Complementary to existing help/დამატებითი

Online Student Assistance Programme
Each training package has four modules: თითოეულ ტრეინინგ
მოდულს აქვს ოთხი მოდული:

1.
2.
3.
4.

Psycho-education/ფსიქო-განათლება
Thoughts/ ფიქრები
Emotions/ ემოციები
Behaviour/ მოქმედება

Interactive setup: ინტერაქტიული კონფიგურაცია
• Exercises to stimulate self-knowledge and
engagement/სავარჯიშოები, რომლებიც ასტიმულირებს ცოდნას
და ჩართულობას
• Animation movie introducing the concept of managing tension levels
and anxiety/ ანიმაციური ფილმის ჩვენება, რომელიც
წარმოგვიდგენს დაძაბულობის და შფოთვის დონეებს.
• Step-by-step learning to transform unhelpful/irrational thoughts to
more realistic and supportive thoughts/ნაბიჯ-ნაბიჯ სწავლა
უსარგებლო/ირაციონალური ფიქრების რეალისტურ და

& realism / რეალიზმი

Language used:
encourages the growth mind-set

Studies without Worries
საკონტაქტო დეტალები
Dr Imran Uddin,
Director of Education & Student Policy
imran.uddin@arteveldehs.be
Ruben Dobbelaere,
Office of Student Support
ruben.dobbelaere@arteveldehs.be
Artevelde University College Gent, Belgium
https://www.studerenzonderblokkeren.be/
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Thank you for your attention!
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის!
Mee Foong Lee
European Access Network
UK
m.f.lee@roehampton.ac.uk

