F9cef ,spi`f fqfhtb> f9csi`fkf
fw`f;`fhtb ^sh0n`skf f7ys
აფხაზური ენის სწავლება და საუბარი
აფხაზურ ენაზე საქართველოში

f9si`fhfn` fhqfufi`7`s>
f,hjibehf f0ffw`f hps
პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ბროშურა ოჯახებისათვის

Bif9e fkf> f6sh0ef ,spi`f bfwys>
^sh0`skf bfrsvr`f f,spi`f6`f
hskf bw`f;`jbn. Fh0 f,spi`f6`f
^sh0n`skf f[flfhf pvje frekmnehfn`
f0sy[fhf f[e0f feg> eb fn`skfeff
ptums hps bvfyi`fkjeg. Fh0
f,spi`f6`f fyf8c bhuskj f,b9fhf
hps tb6`]fh[fhw> eh0 f,spi`f6`f
bf[mf bis7je tb9i hs[mxfhf
]fkifh> eb f[flfhf fvjeg> f[fn`sb>
feff;`kfhn` f9c0fpffhtb f=s
f[fh[`fhp.
^sh0n`skf fb]f,shf fvbkf0n`
fbqfhf6`f h,spi`f6`tb> fvbkf0n`
firjk6`f h7ys fh0 f,spi`f6`f
hskf fqfhf fbehf tb6`yfhi`jbn.
Fhb f9si`fhfn` fhqfufn` fi`7`s>
f,hjibehf f7ys> eb ^sh0n`skf
fqfhtb> fqfhflshhtb fvbybcnhhtb>
Tdhjgfn` fbkfrb hectbwehfkf
bhvfptbeg> bffh9ieg 8,spi`fr
hskf fqfhf bfvje f9s;`fhf6`f>
bfh,jeg f9si`fhfn` flshhf> bi9f>
bfh,fy irjk6`je h=s fqf8w`f
h0f8hhf fkifhf f[ms7je> f,fh0
f,spi`f6`f hqfhf. Fhb fhqfufi`7`s
f[fh[`fhf fkifhf s7jeg bif9e fkf
;`f[f vbkf0n` fbqfhf ,spi`fkf>
eh0: fpfh,fb\mfy> fcbbhbf> f,shpty>
uthvfybf>rehvfy\m’f6`sh0> fef9c>
fehsc> fthvfy> elb> erhfbyf> fxtxty>
[eyo ,spi`f6`f hjeg.

ტრადიციულად, ქართულთან ერთად,
საქართველოში რამდენიმე ენაზე
საუბრობდნენ. ეს ენები საქართველოს
მნიშვნელოვან კულტურულ
მემკვიდრეობას წარმოადგენს,
რომელიც ყველა მოქალაქისთვის
ხელმისაწვდომია. იმისათვის, რომ
აღნიშნული ენები მომავალ თაობებს
გადაეცეს და შევძლოთ მათი
ცოცხალ ენებად შენარჩუნება, მეტად
მნიშვნელოვანია პირად და საჯარო
ცხოვრებაში მათი გამოყენება.

F,hfibehf f7ys bfh,je fgfnht06`f ]fh0bn:

ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები მოგვაწოდეს:

© Tdhjgfn` fbkfr> Bhfrkb Cjkjvjybidbkb>

© ევროპის საბჭო, ირაკლი სოლომონიშვილი,
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საქართველოს ხელისუფლება
ზრუნავს უმცირესობათა ენებზე
და უზრუნველყოფს საჯარო
სკოლებში ამ ენებზე ან ამ ენების
სწავლებას. წინამდებარე პრაქტიკულ
სახელმძღვანელო ბროშურაში,
რომელიც საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით
შემუშავდა, გადმოცემულია ორენოვანი
სწავლების უპირატესობები და მოიცავს
პრაქტიკულ ინფორმაციას, თუ როგორ
და რომელ სკოლებშია შესაძლებელი
მოსწავლეთა დარეგისტრირება ამ
ენების სწავლების უზრუნველსაყოფად.
აღნიშნული სახელმძღვანელო
ხელმისაწვდომია ცამეტ ტრადიციულ
უმცირესობათა ენაზე, ესენია:
აზერბაიჯანული, ასურული, აფხაზური,
ბერძნული, გერმანული, კურმანჯი/
ქურთული, ოსური, რუსული, სომხური,
უდიური, უკრაინული, ჩეჩნური და
ხუნძური.

დეა სოსელია, 2016
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Cfhf Ktbkf F8o9]f cjeg> cf7`fn`beg
(F9cys). ^fh0n`b f]`sy06fhhfn`
feybdthcbntn f7ys f9cef ,spi`fkf
fw`f;`fimf lcshqjbn. Cfhf cps f9cef
,spi`f bfumpffyf0eg> cvbkf0 ftnybrfn`
fb9ipffhf f[e0fums feg. Cu`s bffyfujbn
bfbef f,b9fhf6`f f9ceffb> f6sh0w`tb
hs,;mfhf b9-sp fw]f bhskifys
tb0fimf6`lshuskfh feg ]`f> eb fps
f,spi`f flshhf 9[mf7f bhskje imf=jeg.
F[9fn`b f,spi`f ][s bfvsh[`fr`f ][fn`s
,spi`f6`f hskf ]fbw`f;`fh feg. }fhf
]n`skf Bnfkbfn` fu`fh9 tb9ieg> eb
^fh0 f;`sn` 8y6`f h7ys bf]9skjbn –
if7f b9in`[`shfw`je> brekmnehf hfw`je
fu`fh9> e,hsc7fr fb8spfhtb> b\mfimfn`e
f9c0fpffhtb 7fkjbn.”

„მე ვარ ლეილა ავიძბა სოხუმიდან
(აფხაზეთი). თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში აფხაზურ
ზეპირმეტყველებას ვასწავლი. ჩემთვის
აფხაზური ენა პროფესიაცაა და ეთნიკური
იდენტობის ნაწილიც. ვფიქრობ,
მომავალმა თაობებმა უნდა აღადგინონ
აფხაზებსა და ქართველებს შორის
ჩატეხილი ხიდი, ენის ცოდნა კი ერთერთი ნაბიჯია ამ მიზნისაკენ. ერთმანეთს
საკუთარ ენებზე უნდა ვესაუბროთ,
ამისთვის მესამე ენა არ გვჭირდება.
ჩვენი ქვეყანა იტალიურ ეზოს ჰგავს,
რომელიც თბილისის ძველ სახლებში
გვხვდება – რაც უფრო მრავალფეროვანი
და მრავალკუტურულია ეზო, მით
უფრო მეგობრული და საინტერესოა იქ
ცხოვრება.“
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F9cef ,spi`f B,hbfn`Rfdrfpn` f,spi`f fu`s96`f
bhn`eg> f8shf f7ys “Rbhbkbwf” h[s bflsh[`jbn.
F0jhs[n` [sq[sh0f6`f h7ys
1’2 fi`sis6`cf6`f hffy>
vhf0fi`fhfn`b ^sh0n`skf>
Fvisy Tb6`f f=s6` f7ys>
bfh,jeg f9cbkffb> f,fpffb>
eh0 f0qff8w`f hs[`0fr
bish]`j fkf Ff[sq Rfdrfp
(6fh0dtkn`b)> hs[`0fr Y[sq
Rfdrfp> flsuw`f bhpffbu`jeg
]`f bhs9[mfojbn.
F9cef ,spi`fkf bw`f;`jp
feff htb]fhfr biqfce
fkf F9cys fqfrshflumsk
f7ys by[jy. Eh0 htb]fhfr
6mshcbfyw`jeg> hs[`0fr
9cskvfyw`jeg. F9csef
,spi`f> F9cys f]`sy06fhhf
,spi`f fcnfnec fvjeg>
e,hb f7ysn` f]`sy06fhhfn`

ec,fh0f6`f fljrevtyn6`tb>
fbyajhvfwbtb bjabwbfke
f]f- lf7mf6`f h7ys f9csi`fkf
bfyeg. 1$$% n`b fb=fuskfhf
7fkffyof> F9cys firjk6`tb>
feybdthcbntnb> fvtlbtb h7ys
f9ci`f byfh0,ffys f[fh[`fhf
fvfy. F[f ef;`s F9cys
f7ys f,spi`f f0fuskfpffimf
bfpre flshhf b]fvje vfzeg.
^fh0 f9cef ,spi`f fqfhf
hf9[mfof 1$24 is6`cfps>
B.|mfdf[bidbkb b[mso p[`e
f]`sy06fhhfn` feybdthcbntn
f7ys bfkfubn.
F9cef ,spi`f plshef
f,bnehbtynw`f ^sh0n`skfn`
feybdthcbntn6`f
hf[m>9si`fhfr> fptb9i
u`shq7`sk> f0fhf vfwfhfkf
b0fkfh hskijbn. Feff;`kfhn`
fntkt[ef9ihf (f8,fn`b)>
fhflbjb h=s tccsvif
f9csi`fkf flshhf0fhf6`f
s7jeg. F9ceff6sh0i`f
jykfby f;`fh
f[fh[`fhf
^sh0n`skf
fgfhkfvtynn`
fvbkf0n`
f,b,kbjntrf f]f
-lf7mf fkf
fkifhf s7jeg.

Lshvbn U`kbf
b,f7f> ^fh0
დიმიტრი გულიას ძეგლი,
თბილისი
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F9cef 8ys
^fh0 ftnybrfn` fveptb f7ys
აფხაზური სახლი თბილისის
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

აფხაზური ენა იბერიულ-

კავკასიურ ენათა ოჯახს
მიეკუთვნება და დამწერლობად
„კირილიცას“ იყენებს.
საისტორიო წყაროებში I-II
საუკუნეებიდან დასავლეთ
საქართველოს შავი ზღვის
სანაპიროზე მოიხსენიებიან
აფსილები და აბაზგები,
რომლებსაც მკვლევართა
ნაწილი სამხრეთკავკასიურ
(ქართველურ), ნაწილი
კი ჩრდილოკავკასიურ,
ადიღურ ტომებად მიიჩნევს.
აფხაზურენოვანი მოსახლეობის
უმეტესობა, ტრადიციულად,
აფხაზეთში ცხოვრობდა. მათი
ნაწილი ქრისტიანია, ნაწილი
კი – მუსლიმი. აფხაზურს
აფხაზეთის ტერიტორიაზე
სახელმწიფო ენის სტატუსი
აქვს, რის გამოც ზოგიერთმა
სახელმწიფო უწყებამ
დოკუმენტები და ინფორმაცია
ოფიციალურ ვებგვერდებზე

ამ ენაზე განათავსა. 1990-იანი
წლების კონფლიქტამდე აფხაზეთის
სკოლებში, უნივერსიტეტებსა
და მედიაში აფხაზური ფართოდ
გამოიყენებოდა. თუმცა, აფხაზეთში
ამ ენის ამჟამინდელი მდგომარეობის
შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ
არის ხელმისაწვდომი. თბილისში
აფხაზურის სწავლება პირველად
1924 წელს ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში დაიწყო.
აფხაზურენოვანი აბიტურიენტები
საქართველოს უნივერსიტეტებში
მხოლოდ ზოგად უნარებში მშობლიურ
ენაზე გამოცდის ჩაბარებით
ირიცხებიან. საზოგადოებრივი
მაუწყებლის ტელევიზიასა (მეორე
არხი) და რადიოში საინფორმაციო
გამოშვება აფხაზურად ყოველდღე
გადაიცემა. აფხაზურ-ქართული
ონლაინ ლექსიკონით სარგებლობა
შესაძლებელია საქართველოს
პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკის ვებგვერდის
მეშვეობით.
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Tbwlshe f9ceff:
Lshvbn U`kbf (1#@4-1$!%)> fi`7`s88s>
Cfvcjy Zfy,f (1##!-1$3@)> fi`7`s88s> <fuhfn
Imsy6`,f (1$1@-2%%4)> fi`7`s88s> Umfhum
Ithdfibot (1#4!-1$1#)> fi`7`s88s
Flu`h Obofhbf (1$53)>fcf[mf0s[8> Rfycnfynby
Kfrth,f (1##$-1$1#>) fcf[mf0s[8s
Hf;lty U`sy,f (1$2!-2%%@)> frjvgjpbnjh
Kjhbr Vfhimfybf (1$32-2%1%)> fgjkbnbr>
tbwlshe feff;`kfhhfn` vfqpe8s> eb
b9c0fpffhf ptums f9ceffb-f6sh0w`tb hfrhtb>
htbkb,frffhtb bfprsy
Pehf, Fyxf,fot (1$2%-1$#4)> f0jehs[0qff8s>
F9cys f]`sy06fhhfn` feybdthcbntn hf9[mfn`b
fhtrnjh> eb bzrey Umfhum Fyxf,fot (1$4$)>
f0jehs[ f0qffhf fljrnjh> fghjatccjh
Ytkb Ti,f (1$2#-2%15)> hf9[mfn`b
fghjatcbfyfkn` fntfnh fyfg[uf8s> fht;bccth>
F7`f
Umfhum Obofhbf (1$14-1$##)> f0jehs[0qff8s>
F9cys f0jehs[n` f0qffhflshhf fb6`shi`fhf
lf[fuskfy
{ms,kf Uthpvfdf (1$@%)> fjgthfn` fi`f]`f8s
Kblbf Zrflef (1$3%)> f,spi`flsh8s>
Rfdrfpjkju.
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ცნობილი აფხაზები:
დიმიტრი გულია (1874-1960), სამსონ ჭანბა (18861937), ბაგრატ შინკუბა (1917-2004) და გიორგი
შერვაშიძე (1846-1918) – მწერლები;
ადგურ ძიძარია (1953) და კონსტანტინე ლაკერბაი
(1889-1918) – მხატვრები;
რაჟდენ გუმბა (1926-2007) – კომპოზიტორი;
ლორიკ მარშანია (1932-2010) – პოლიტიკოსი,
საქართველოს აგრარულ მეცნიერებათა
აკადემიის აკადემიკოსი, ცნობილი საზოგადო
მოღვაწე, რომელმაც ცხოვრებისა და
მოღვაწეობის უდიდესი ნაწილი აფხაზებსა
და ქართველებს შორის ერთობასა და
ურთიერთგაგებას მიუძღვნა;
ზურაბ ანჩაბაძე (1920-1984) – ისტორიკოსი,
აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი
რექტორი და მისი ვაჟიშვილი გიორგი ანჩაბაძე
(1949) – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი;
ნელი ეშბა (1928-2015) – პირველი აფხაზური
პროფესიული თეატრის ხელმძღვანელი სოხუმში
(აფხაზურად – აყუა);
გიორგი ძიძარია (1914-1988) – ისტორიკოსი, იდგა
აფხაზური ისტორიული მეცნიერების ფორმირების
სათავეში;
ხიბლა გერზმავა (1970) – საოპერო მომღერალი,
ცნობილი სოპრანო;
ლიდია ჭკადუა (1930) – ენათმეცნიერი,
კავკასიოლოგი.
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<bkbyude h"8,spi`fr
hlshhf

F,spi`f b[flje fkifhfys
][s bf]fh[`jbn fbvflfhtb>
fleytb flshhtb fps. Bp,fypfh
f,spi`f lffhfof frsh
fqfyfretbn. Rekmnehf w9[mfof
zslfkf f[s ffyfh9ijbn
tbetb9isv fkifhf6`f
hskf> eh0 bhefreg beybrfke
f,spi`f.
F6sh0ef ,spi`f fqfhf
b[sv9fljeg ^sh0n`skf
feff;`kfhn` f9c0fpffhf
fbkrffhfps> fvfqehf
f9iffhfps> fu`skfw`f h=s
fbvflfhf6`f htb6`shi`fhfps.
Bfhf e,fc f9cef ,spi`f
fb6`sh[fhf lffhfof f[flfhf
le fvjeg. F[fn`s ,spi`f
f,b9fhfr f7ysn` buskj
f,b9fhf f[m fbfufhf> eb i`fhf
i`tnybrfn` u`s9 fb6`sh[fhf
fkifhf feg. I`fhtb> i`fhf
i`sp[skqspb hs,;mfhf
fbvflfhf fb6`shi`fhfps
bhtb/moje fkifhf feg
eh0 h,spi`tb> h;`fhb>
eh0 lfhf h[f0f bish,j
fleytb ffh9ihf fkifhf
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feg. I`fh0 fleytb f,spi`f
f9in`shfw`fhf fb6`sh[fhf
vfwfhf freofv i`psw[shffef>
^sh0n`skf frekmnehfn` f,tfhf
fb6`sh[fhfums i`fw[hffetbn.
I`fhf i`[skq bhqfh f,spi`f>
eh0 b]f8csp f7ys fbvflfhf6`f
imf6`lsh/`/`jbn> eh0 hsu`6`f
fu`lehfkf b0`jbn> eh0 fvbkf0
bf[`0fr[jbn.
Eb flfums> i`fhf
i`,spi`f fb6`sh[fhf>
i`fhf i`rekmnehtb>i`vbkf0
fb9ipffhf fb6`sh[fhtb vfwfhf
freofv bpsl]`fkje. F,spi`f
hfw`f flshhf lf-f [sh]fufhfr
i`yf0fh fkijbn. F0qffhf6`f
bimf6`lshusktbn> 8,spi`fr
hlshhf bqjehje fyshhf fyf0jbn
fqfhfn` fghjwtcc fps. F[ezhf
byfhrys 8,spi`fr hskf
fw`f;`fhf bqjehje fkqi`f
fyf0jbn f[is8 f=bfhf=s>
eb fyf8c fw[shffhf fyf0jbn
fu`shq7`sk f=bfhf=s. F0qffhf
bffyfh9ibn> 8,spi`fr plshef
f[ez6`f bhskijbn f9q`fhf6`f
bhkfcys hslrskfhf> bp,fypfh

ბილინგვურობის/ორენოვნების
უპირატესობები

ენა არის ძირითადი საშუალება,
რომელსაც ვიყენებთ კომუნიკაციისა
და სამყაროს აღქმის გადმოცემის
მიზნით. მაგრამ ენა ბევრად
უფრო მეტს ნიშნავს. თითოეული
კულტურა გამოხატავს საკუთარ თავს
სხვადასხვა ხერხის მეშვეობით,
რომელთაგან ერთ-ერთი არის
უნიკალური ენა.

არა მხოლოდ მსოფლიოს ენების
მრავალფეროვნების, არამედ
საქართველოს კულტურული
სიმდიდრის შენარჩუნებაში. თუ
თქვენი შვილები ისწავლიან თემის
ენას, ისინი დაამყარებენ კავშირს
წარსულთან, მათი გულები აივსება
სიამაყის გრძნობით და ისინი
გახდებიან თემის ნაწილი.

ქართული ენის სწავლა
აუცილებელია საქართველოს
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
მონაწილეობის მისაღებად, სამუშაოს
მოსაძიებლად და მეზობლებთან
ურთიერთობის დასამყარებლად.
თუმცა აფხაზური ენის შენარჩუნებაც
ძალზედ მნიშვნელოვანია.
მშობლიური ენის გადაცემა ერთი
თაობიდან მეორე თაობისთვის
არის თქვენი ეთნიკური ჯგუფის
შენარჩუნების შესაძლებლობა.
თქვენსა და თქვენს წინაპრებს
შორის კავშირის დამყარების
საუკეთესო საშუალება არის მათი
ენის, ლექსიკისა და მათ მიერ
სამყაროს აღქმის საშუალების
გადაცემა. თქვენ შეიტანთ წვლილს

მიუხედავად ამისა, თქვენი
ენის გადაცემა არ უკავშირდება
მხოლოდ თქვენი კულტურის და
თქვენი ჯგუფის იდენტურობის
შენარჩუნებას. რამდენიმე ენის
ცოდნამ შეიძლება ასევე მოიტანოს
სხვა სარგებელიც. კვლევებმა
აჩვენა, რომ, საზოგადოდ, ორი
ენის ცოდნა დადებით გავლენას
ახდენს სწავლის პროცესზე.
ბავშვობიდან ორ ენაზე საუბარს
აქვს დადებითი შედეგი ბავშვის
გონების განვითარებისთვის, რაც
შემდგომში ხელს უწყობს სხვა
უნარების განვითარებას. კვლევამ
აჩვენა, რომ ორენოვან ბავშვებს
შეუძლიათ გადაწყვეტილებების
მიღება სწრაფად, რადგან მათ
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eh0 hs[is8 bfkijbn ,spi`r
f7ysn` lf-f ,spi`fr f[m
fbfchf. Bfhf e,fc eh0
bhskijbn b[sv9fle flshhf
fecflekfhf> [sh]fufhf pvfv
flshhf hsdufhf. Eb bfkqi`fys
8,spi`fr plshef f[ez6`f tb]f
tb/mys feflf8hf6`f bh=fuskjbn>
bhskijbn ffv0fr fkf fec
hfw`f fyfuofhf> tb]f tb/mys
f9q`fhf6`f hslshrskjbn. If7f
bhkfcys f[ez6`f f,spi`f fqfhf
bfkfuj f7hf> e,hsc7fr tb/me
f=bfhf fbehf fkifhf hsvjeg.
F9cef ,spi`f f[ezhf
byfhrys fqfhf feflf8hf6`f
fvfv. Eb bfhf e,fc lffhfof
bvfhbjeg> f8ys e[s
bfyfeh[j tb9i> f[ez6`f eb
tbetb9isv frjyntrcn fkf
h[s bflsh[`jbn. Frhsafhf
ffy> fbi`f f7ys fbw`f;`fhf>
f[0sc6`f htb,s]`fhf> fi`7`s
f9[mfhf> i`0ffw`f h7ys
fb9skfhf ffy> fhb f,spi`fkf
bw`f;`j h=s – f,fh0
f0fuskfpffimf6`f hffy> fhb
fv8fkf f9cef ,spi`f fqfhf.
I`fh0 f9cef ,spi`f b,pbfys
bi`lshefpfh> fhb f,spi`fkf
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i`fhf i`[skq i`hfw`f;`f>
eh0 bhsw[hffetbn
f,spi`tb> frjveybrfwbfn`
fushq7`sk f=bfhf=s:
if7fyn`> f[f0f,pbfhtb fhb
f0fuskfpffimff7ys f[flfhf
le fvjeg!
Bfhf e,fc f[flfhf fvjeg
f[sz6`f fhb f,spi`fkf
f8hhtb’f9[mfhf hlshqfhf.
Firjk f7ys f,spi`f
fqfhf f[flfhf le fvjeg.
I`fhf i`[skq firjk
b0fpfh> ef7f f9cef ,spi`f
fehjr6`f v8f9scefpfh> eh0
tbkshrffetbn fhb f,spi`fkf
fw`f;`fhf if7f f[flfhf fvje>
fhb f,spi`f lfhf hps “f8ys“
,spi`f vfwfhf ifrsv> eh0
fhb f,spi`fkf feff;`kfh
hs7ys f[fh[`fhf fkifhf
is7je hlshef bfkfujbn.
Ef;`s i`fhf b;`lshetbn
8,spi`fr hlshhf f[sh]
fufhfc bfvje> bffbn ffv0f
i`fkfufhw. I`hfw`f;`f
f[ez6`f f9csi`fkf: eb
bfh[sy]`etbn im0f[m7f
hlfw6`f hf[m> fyt8c f9tb9i
,pbf hyf0jbn!

ტვინს შეუძლია გადართვა ერთი
ენიდან მეორეზე. მათ ასევე
შეუძლიათ დაამუშაონ საჭირო
და უგულებელყონ უსარგებლო
ინფორმაცია. შედეგად, რამდენიმე
ენაზე მოსაუბრე ბავშვები უკეთ
უმკლავდებიან პრობლემებს,
შეუძლიათ ერთდროულად
რამდენიმე საქმის კეთება და უკეთ
იღებენ გადაწყვეტილებებს. რაც
უფრო ადრე დაიწყებენ ბავშვები
სხვადასხვა ენაზე საუბარს, მით
უკეთესად განავითარებენ ამ
შესაძლებლობებს.
აფხაზური ენის ადრეულ ასაკში
შესწავლა არ მოითხოვს დიდ
ძალისხმევას. ეს ისეთივე მარტივია,
როგორც მისი გამოყენება სახლში
და ბავშვების მიერ მისი ათვისება
სხვადასხვა კონტექსტში. სადილის
დროს მაგიდასთან საუბარი,
ამბების მოყოლა, წიგნის წაკითხვა
და შეხვედრა თქვენი ოჯახის
წევრებთან, რომლებიც საუბრობენ
ამ ენაზე – ამ სიტუაციებში, ამ გზით
ისწავლება აფხაზური ენა. თუ

თქვენ კარგად საუბრობთ აფხაზურ
ენაზე, ესაუბრეთ ამ ენაზე თქვენს
შვილებს, რაც დაეხმარება მათ
ენისა და კომუნიკაციის უნარის
განვითარებაში: რაოდენობა და
ხარისხი ამ შემთხვევაში ძალიან
მნიშვნელოვანია!
აგრეთვე აუცილებელია, რომ
ბავშვებმა ისწავლონ წერა-კითხვა
ამ ენაზე. ამრიგად, ენის სწავლა
სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუ თქვენი შვილები დადიან
სკოლაში, სადაც გაკვეთილები
ტარდება აფხაზურ ენაზე, ისინი
გაიგებენ ამ ენებზე საუბრის
მნიშვნელობას და ეს ენა აღარ
იქნება მათთვის „სახლის“ ენა,
რომელიც მათ შეიძლება მიიჩნიონ
საზოგადოებაში გამოუყენებლად.
ახლა თქვენ იცით ორ ენაზე
საუბრის უპირატესობები და დროა
იმოქმედოთ. ესაუბრეთ ბავშვებს
აფხაზურ ენაზე: ეს დააკავშირებს
მათ თავიანთ ფესვებთან და
უზრუნველყოფს უკეთეს მომავალს!
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F,;mfufhf6`f fyb’f,b> f[skf9is8w`tb
fbynthytn fkifhfkf f[ezs fvbkf0n` firjk f[m
b0f8hhf bfprys:

Frn`b frkfcc b0fkj ptums ftktrnhjyn` h0f8hhf> bif9e
fkf tccsis6`cf ff9syhf fps bfkfujbn> 2’3 vps hs8yeq7f
byfuojbn. Eb [‘tnfgr hskf tb7`ijeg:
Frn`b frkfcc fbynthytnn` f0f8hhf fkifhf 7fkjbn>
hfimw`tb> hf]`imw`tb fqfhf f[mshqj firjk6`f h7ys> vf
bp[skqsp ef7f fec hefpfh> vf 0ffw`fhfr hs7ysn` ffv0fr fkf
8s\mf vf tb]fys f[ez6`f frn`b frkfcc b0fkjpfh (bfkfujbn
ff9sy fps> vif9svpf byfhrys – f0f8hhf fv8f9ufhf 2
vxf,;mf> fljrevtyn6`f hslrskfhf 2 vxf,;mf ffv0f hsvjeg);
Fptb9i ftktrnhjyn` f0f8hhf (bfkfujbn ff9sy fu`0f
byfhrys – f0f8hhf ffv0f 2 vxf,;mf> fljrevtyn6`f hslrskfhf
2 vxf,;mf);
F0s90fw`s fys7je> hf9[mfn`b vf f8,fn`b ftnfg f0f8hhf
bfkfvi`fp hps bfkfujbn (f9[syn`b f0f8hhf> hfi`fhfvpf
byfhrys> f0f8hhtb> fljrevtyn flrskfhtb 2 vxf,;mf ffv0f
fvjeg) firjk f7ys.

F8fofhf6`f:
1.

2.

14

F0f8hhf fkf]`fhf byfhrys> eb bf6`yfuj f0f8hhfn`
f9ty\msh6`f ffhn[jbn ^sh0n`skf fqfhtb> fqfhflshhtb
fvbybcnhhf (www.mes.gov.ge) fyfg[ufhf fbyajhvfwbfn`
fbkfpffimf (www.emis.ge) f]f-flf7mf=s. Firjk fk[hf=s
bi`sw[hffetbn catalog.edu.ge> ef7f fvbkf0n` firjk6`f
ptums bhspre flshhf fh,jeg.
Flf7mf f0fkfhf ffy ]fhf bf],jbn bzslje fgkbrfwbf
“frn`b frkfcc f0f8hhf” ef7f f0f8hhf ]fkfujbn.

რჩევები მშობლებს/მეურვეებს ინტერნეტის
საშუალებით ბავშვის საჯარო სკოლაში
რეგისტრაციის შესახებ:

პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული
რეგისტრაცია, როგორც წესი, ყოველწლიურად გაზაფხულზე
იწყება და 2-3 თვის განმავლობაში გრძელდება. იგი სამ
ეტაპად იყოფა:
პირველკლასელების ინტერნეტრეგისტრაცია
იმ სკოლებში იქნება შესაძლებელი, სადაც მათი
დედმამიშვილები სწავლობენ, ან მშობლები მუშაობენ, ან
რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი
შედის პირველ კლასში (იწყება ადრე გაზაფხულზე (აპრილი)
– რეგისტრაციის ვადა 2 კვირა, საბუთების მიღება – შემდეგი
2 კვირა);
საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია (იწყება
შუა გაზაფხულზე – რეგისტრაციის ვადა 2 კვირა, საბუთების
მიღება შემდეგი 2 კვირა);
თავისუფალი ადგილების მიხედვით, მათთვის, ვინც ვერ
მოხვდა პირველი და მეორე ეტაპის რეგისტრაციისას (იწყება
ზაფხულში (ივნისი) – რეგისტრაციისა და საბუთების მიღების
ვადა 2 კვირა) სკოლის ბაზაზე.

საფეხურები:
1.

რეგისტრაციის გამოცხადებიდან, შესაბამისი
სარეგისტრაციო ფანჯარა გაიხსნება საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (www.
mes.gov.ge) და განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემის (www.emis.ge) ვებგვერდებზე. სკოლის
არჩევაში დაგეხმარებათ catalog.edu.ge, სადაც ყველა
საჯარო სკოლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არის
მოცემული.

2.

საიტზე შესვლისას ჩვენ დავინახავთ სპეციალურ
აპლიკაციას „პირველკლასელთა რეგისტრაცია“,
შევდივართ და ვიწყებთ რეგისტრაციას.
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3.

4.

5.

!.

@.

#.

$.

F[ezs jykfby b0f8hhfps f,fh0 fajhvf6`f h[fh0`ffhf
f0f[eg: f[ezs b[mso> b;`kf> b[fn` yjvth. F0f8hhf
fyfuofhf fps i`f6`s/`/`f fkbyr “fyf8c”.
F0f8hhf f8,fn`b ftnfg fps bfh,fn`eg lsp[skqsp
hefo`s (fy’f,’f[skf9i8s) b[fn`s yjvth> b[mso> b;`kf
bvj,bkn` f0tk fyjvth> ftk.9jim0f. F0f8hhf fyfuofhf
fvpsp fps i`f6`s/`/`f fkbyr “fyf8c”.
F0f8hhf ftk.9jim0f flfums> ef7f bfh,je ptums
[fh0`ffn`eg. B[fh0`ffn`e f0s96`f hefrs brjhhtrnn`sv
]`f bi`s9[mfojpfh> ftrhfy bfyskjbn bf6`yfuj flshhf.
F0f8hhf f[9fn`b ftnfg f=s> bfys[n`e f0s96`f
hskifhfkf bfki`[ bi`0f[e fhtubjy> fhfbjy> bi`0f[e
firjk> fctrnjh. F0f8hhf fyfuofhf fps i`f6`s/`/`f
fkbyr “fyf8c”.
F0f8hhf bfkuffyof ftrhfy f[m bw`shqetbn fhqf8s
bprys f0f8hhf ffy bfh,je flshhtb> beybrfke frjlb>
fbkfpffimf eb zslfkf bfhf bfyfimjbn> frn`b frkfcc
b0fhs88ef ptums hps.
F0f8hhf 6`=bfhfkf fyq`fv0fps fyb’f,b bhjetbn f0fr>
h[skq bh0f[sp firjk bffyf[efhf bfprys brmf=e fntrcn
ftk.im0sv0tb> bfhf e,fc ftk.9jim0f fkifhfkf.
Fbkfpffimf f0f8hhf fjabwbfkkf bfysimf6`uskfkfr>
fabwbfkkf fljrevtyn6`f hf0fhf fkifhf i`jetbn
firjk f7ys. “fvf0`fh6`tb> fvf0`f[6`tb”– fhf7f i`fhf
bi`skijbn bi`lshsh bpfren` ljrevtyn6`je [sv9flf
bi`0f[e.

F0f8hhf fkufhf ffvsim0f[m> firjk fps bf0f[e
fljrevtyn6`f:
•
•
•
•
•
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Fyjnfhbec fkf bimf6`sh/`/`je fbhfps fhif]f0uf (f[fn`s
yjvth);
Fhpf]fk (eb fps fahjvf firjk f7ys bi`sh0jbn)
Fu`f,pbfhf fbkshrffv;
Fajnj6`f 2 (3’4);
Fb,fufhfn` 6`shif]f0uf.

3.

ბავშვის ონლაინ რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი
ფორმის შევსება: ბავშვის სახელი და გვარი, პირადი
ნომერი. რეგისტრაციის გაგრძელების მიზნით დააჭირეთ
ღილაკს „შემდეგი“.

4.

რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე შესაბამის ველებში უნდა
მიუთითოთ ერთ-ერთი მშობლის (დედა/მამა/მეურვე) პირადი
ნომერი, სახელი, გვარი, მობილური ტელეფონის ნომერი,
ელექტრონული ფოსტა და რეგისტრაციის გაგრძელების
მიზნით დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“.

5.

რეგისტრაციისას, ელექტრონული ფოსტის გარდა, ეკრანზე
არსებული ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. იმ
შემთხვევაში, თუ რომელიმე ველი არაკორექტულად იქნა
შევსებული, ეკრანზე გამოვა შესაბამისი შეტყობინება.

6.

რეგისტრაციის მესამე ეტაპზე ჩამოსაშლელი ველების
საშუალებით ამოარჩიეთ შესაბამისი რეგიონი, რაიონი,
სასურველი სკოლა, სექტორი და რეგისტრაციის
გაგრძელების მიზნით დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“.

7.

რეგისტრაციის დასრულებამდე ეკრანზე გამოდის
მოსწავლის შესახებ რეგისტრაციის პროცესში მითითებული
ინფორმაცია და უნიკალური კოდი, რომელსაც სისტემა
ავტომატურად ანიჭებს თითოეულ რეგისტრირებულ
პირველკლასელს.

8.

მშობელი რეგისტრაციის წარმატებით დასრულებისთანავე
მიიღებს პასუხს შვილის სასურველ სკოლაში ჩარიცხვის
შესახებ როგორც მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ასევე
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

9.

როდესაც სისტემა დაგიდასტურებთ რეგისტრაციას,
ოფიციალურად საბუთების წარდგენა უკვე სკოლაში
მოგიწევთ. აპლიკაციაში„მასალები/ხელსაწყოები” თქვენ
შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რა საჭირო საბუთების წარდგენა
არის საჭირო.

რეგისტრაციის გავლის შემდგომ, სკოლაში
წარსადგენი საბუთები:
•
•
•
•
•

ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობა
(აუცილებლად პირადი ნომრით);
განცხადება (ფორმას სკოლაში გადმოგცემენ);
ჯანმრთელობის ცნობა;
2 ფოტოსურათი (3/4-ზე);
მშობლების ქორწინების მოწმობა.
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F,;mfufhf6`tb> fhtrjvtylfwbf6`tb
•
•

•
•
•

•
•
•

Fbynthytn f[fh[`fhf fkifhf i`svfvpfh> i`hfbjyn`
fkifhflshhfn` fhtcehc wtynh f[m i`ytb.
Jykfby f0f8hhf fvbkf0n` firjk6`f hjeg bpspre.
Firjk6`f h[f0f f0f8hhf 7fhqjbn frn`b frkfcc
f[fp[fn`s firjk b0fkfh p0f[e lfhf h[fkf bhso,sp fkf.
Bi`u`fkf]fhi`jbn f0ffw`f hs[ezs fvbkf0n` firjk f[m
byfufhf hskijbn ! is6`cf fyb[sqkfr bfyhrys.
Bfp9[mfu`fi`0> f0f8hhf ffy bffh9ie flshhf6`f hps
f0fr9[s6`hf bleg zslfkf f0f8hhf yfpsuofp.
F=ksv]fhf fps;`e firjk f7ys b7je b0fw`e f0s96`f
h[s9[mfofhf. Bfp9[mfu`fi`0> b7je flshhf6`f
h-sh9cf[etbn flbyfvbrfn` fht;bv fkf> firjk6`f h7ys
b0fw`ys bffy[fp f0s96`f b;`,fh i`skijbn
f]f-flf7mf http://catalog.edu.ge/f7ys> f0f8hhf fv8f9ufhf
ffy b0fw`e f0s9 s7fvpfh ftrhfy f[m bw`shqjbn
bf6`yfuje flshhf.
Bfp9[mfu`fi`0> f0f8hhf frjl beybrfkeg> f[flfhf fvjeg
f[ezs fyf8c tb9ipffhf fpums.
Fyb’f,b bhsvjeg fkifhf h[skq b0f8hhf lfhf bh0f[e
firjk f[m> bf[msy[j f0s9 fp9[mfu`f0fhf fvfofv.
F0f8hhf bfl]`fkje feflf8hf6`f w`shqsh> i`[s i`sh[f
fqfhtb> fqfhfkifhtb fvbybcnhhf f[m> f0tk: (995 32)
2200220.

F9cef ,spi`f f[mshqj firjk6`f:
1.
2.
3.
4.
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F6fkf6m ^fh0 F9cysn`b 2 n`b fvbkf0n` firjk
F6fkf6m :`shums0 F9cysn`b 1 n`b fvbkf0n` firjk
:`shums0n` fveybwbgfkbntn f6s0f Ptlf Tqth
F9cysn`b 15 n`b fvbkf0n` firjk
F6fkf6m Ctyfr )tvsh <jrexfdf b[mso p[`e F9cysn`b
@ n`b fvbkf0n` firjk.

რეკომენდაციები და რჩევები:
•

თუ ინტერნეტთან ხელი არ მიგიწვდებათ, შეგიძლიათ
დასარეგისტრირებლად თქვენი რაიონის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრს მიმართოთ.
ონლაინ რეგისტრაცია მხოლოდ საჯარო სკოლებზე
ვრცელდება. თავად სკოლები ონლაინ არეგისტრირებენ
პირველკლასელებს, კერძო სკოლები პირველკლასელებს
იღებენ ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საფუძველზე.
შეგახსენებთ, რომ ბავშვის საჯარო სკოლაში მიყვანა მშობელს
შეუძლია 6 წლის ასაკიდან.
გაითვალისწინეთ, რეგისტრაციის პროცესში მითითებული
ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია პირი, რომელიც
უშუალოდ ახდენს ბავშვის რეგისტრაციას.
ყურადღება მიაქციეთ სკოლებში დარჩენილ თავისუფალი
ადგილების რაოდენობას. გაითვალისწინეთ, მონაცემები
იცვლება დინამიკურ რეჟიმში. სკოლებში დარჩენილი
თავისუფალი ადგილების ნახვა ასევე შესაძლებელია
ვებგვერდზე: http://catalog.edu.ge/ იმ შემთხვევაში, თუ
რეგისტრაციის დასრულებამდე ამორჩეულ სკოლაში
არსებული ლიმიტი ამოიწურა, ეკრანზე გამოვა შესაბამისი
შეტყობინება.
გაითვალისწინეთ, რეგისტრაციის კოდი უნიკალურია და
მნიშვნელოვანია ბავშვის შემდგომი იდენტიფიცირებისათვის.
მშობელს შეუძლია დაარეგისტრიროს შვილი მისთვის
სასურველ სკოლაში, საცხოვრებელ ადგილს მნიშვნელობა არ
ენიჭება.
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის
შემთხვევაში დაუკავშირდით განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (995 32) 2200220.

•

•
•
•

•
•
•

აფხაზური ისწავლება შემდეგ სკოლებში:
1.

ქალაქ თბილისის აფხაზეთის №2 საჯარო სკოლა;

2.

ქალაქ ზუგდიდის აფხაზეთის №1 საჯარო სკოლა;

3.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ეწერის აფხაზეთის
№15 საჯარო სკოლა;

4.

ქალაქ სენაკის თემურ ბოკუჩავას სახელობის აფხაზეთის №7
საჯარო სკოლა.
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Fhtubjyfkn` vf fbqfhf6`f h,spi`f6`f
Tdhjgfn` f[fhnbf Tdhjgfn` fbkfrhf
frjydtywbf bffyfh9ijbn> eb
bfw[hffetbn fbqfhf6`f h,spi`f6`f
hs[mxfhf> bp,fypfh eh0 hqfckf h[fn`s
,spi`fkf bw`f;`jbn fn`skf f7ys.Fhb
f,spi`f fv8f6`qfufc b7je Tdhjgfn`
f[fhnbfkf bfp9[mfu`f0je fw[shffhtb>
fecv8f9ufn`6`tb hjeg f9cef
,spi`fps> eb fyfuofhf ^sh0n`skf
bf0f[eg:

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

ევროპული ქარტია წარმოადგენს ევროპის
საბჭოს კონვენციას, რომელიც
ხელს უწყობს იმ უმცირესობათა ენების
დაცვას, რომლებზეც ტრადიციულად
საუბრობენ ქვეყანაში.
რეგიონული ან უმცირესობათა
ენების ევროპული ქარტიისა და
ევროპის საბჭოზე დამატებითი
ინფორმაციისათვის გთხოვთ, ეწვიოთ
ჩვენს ვებგვერდებს:

abk
kat
Tdhjgfn` fbkfrhf fef8s bpby6`f hps b7je
fb=rffhf6`f hf9[mfuskf8eg frjynbytyn
f7ys. Eb 4@ n`skf fkf[`eg> eh0 h7ysn`
2#n`skf Tdhjgfn` fbkfrhf fkf[`skfw`f
hjeg. Tdhjgfn` fbkfrhf bfkf[`e ptums hyfgs
fqfhs8bn fef8s bpby f[mxfhf Tdhjgfn`
frjydtywbf -fb6`if]f0hf> eb bv8f9yfujbn>
fef8s bpbyb>fltvjrhfnbtb> f97fhtb f[mxfhf.
Bfkf[`e fn`skf6`f h=s fef8s bpby f[mxfhfp
frjydtywbf isyfhuoj bf[skf9ietbn
Tdhjgfn` feco,fh0f.

ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა მოწინავე
ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი
47 წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, რომელთაგან
28 ევროპის კავშირის წევრიცაა.
ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ ხელი
მოაწერა ადამიანის უფლებათა
ევროპულ კონვენციას – ხელშეკრულებას, რომელიც
გამიზნულია ადამიანის უფლებების,
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად.
ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო ზედამხედველობს კონვენციის
შესრულებას წევრ სახელმწიფოებში.

