udin muz zombaqsun yan udin muzen
ixtlATbesun g‹rj‹stana
უდიური ენის სწავლება და საუბარი
უდიურ ენაზე საქართველოში

praqtikinen q¥mAgbal broSura
udiRo ojaxRo baxting
პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ბროშურა ოჯახებისათვის

tradiciina g¥rA g‹rj‹stana g‹rj‹n

ტრადიციულად, ქართულთან ერთად,

muznuxo saganu puram sama muzna laxo

საქართველოში რამდენიმე ენაზე
საუბრობდნენ. ეს ენები საქართველოს

yun A Texa. me muzrux g‹rj‹stanun
d¥vlATluRane hesabbaqsa, manor Te har
adamarun baxting qel banepsa . Seta baxting Te me muzrux TAza eRal Ta -

მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას
წარმოადგენს, რომელიც ყველა
მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომია.
იმისათვის, რომ აღნიშნული ენები მომავალ

fiRo bayanpi, Te bayayuqi SetRon me

თაობებს გადაეცეს და შევძლოთ მათი

muznu d‹r‹s efsun, m‹nq‹msuz lazumne

ცოცხალ ენებად შენარჩუნება, მეტად

sunsunaxo,

მნიშვნელოვანია პირად და საჯარო

Á

e koa q‹lfATun boS me muzen

A Tfesun.

ცხოვრებაში მათი გამოყენება.
საქართველოს ხელისუფლება ზრუნავს

g‹rj‹stanun h¥qmATen fiqirrebesa me
muzruRo Cxarkestesuna. ham me muzruRo
laxo, Áe me muzruRo zombesuna.

უმცირესობათა ენებზე და უზრუნველყოფს
საჯარო სკოლებში ამ ენებზე ან ამ ენების
სწავლებას. წინამდებარე პრაქტიკულ

me akesti-zombal broSurina, mano Te

სახელმძღვანელო ბროშურაში,

g‹rj‹stanun ganaTlebin yan mecnierebin

რომელიც საქართველოს განათლებისა

saministronen hAzirbi, fiCATbi braxnede,

და მეცნიერების სამინისტროს მიერ

>

akesnesta pa muzen zombesunun oRandluRa. ham buta Ãa informacia, Te, e J‹rA, e
Á

mano SkolruRoa baqo A luRo registracia me muzrux zombesang. me j‹rA

ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით
შემუშავდა, გადმოცემულია ორენოვანი
სწავლების უპირატესობები და მოიცავს
პრაქტიკულ ინფორმაციას, თუ როგორ
და რომელ სკოლებშია შესაძლებელი

broSura camne tradiciinen mia qarxal

მოსწავლეთა დარეგისტრირება ამ ენების

xibewwe insanun muzna laxo.

სწავლების უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული

menor bune: azerbeÁjanun, asiriin, afxazun, berZenRo, germaniin, kurmanji/q‹rTruRo , osruRo, uruzun, ArmeÁnun,

სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ცამეტ
ტრადიციულ უმცირესობათა ენაზე, ესენია:
აზერბაიჯანული, ასურული, აფხაზური,
ბერძნული, გერმანული, კურმანჯი/

udiRo, CeCenRo yan xunZi (lekruRo)

ქურთული, ოსური, რუსული, სომხური,

muzrux.

უდიური, უკრაინული, ჩეჩნური და ხუნძური.

broSurina avesti suraTux Tayunde:
© evropin sabWo, irakli solomoniSvili,
ekaterine neSumaSvili
foto broSurin toSun Co>: © dea soselia, 2016

ბროშურაში გამოყენებული ფოტოები მოგვაწოდეს:
© ევროპის საბჭო, ირაკლი სოლომონიშვილი,
ეკატერინე ნეშუმაშვილი
ფოტო გარეკანზე: © დეა სოსელია, 2016
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zu buzu valeri mamulaSvili.
zomzubaqsa AÁz zinobianin sajaro
Skolun 7-mji klasa. qalbaba naR{lbesunaxo abaza Te udiux azerbeÁjanun AÁz varTaSenaxolÁan are qarxesang. qalbaban koa zax udin A Truxne
zombesa. meno zenk laf Selle.
Seteng Te bez nana-babaRo muznu Sel
zombaqazu~.

„მე ვარ ვალერი მამულაშვილი და
ვსწავლობ სოფელ ზინობიანის
საჯარო სკოლის მე-7 კლასში. ბაბუის
მონათხრობიდან ვიცი, რომ უდიები
აზერბაიჯანის სოფელ ვართაშენიდან
საქართველოში წამოვედით
საცხოვრებლად. ბაბუა სახლში უდიურ
სიტყვებს მასწავლის. ეს ჩემთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია, რადგან მინდა,
მშობლიური ენა უკეთ ვიცოდე“.
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eqspertRon udin muznu
iberia-kavkasiin muzruRo
ojaxun boS yun hesabbesa.
udiux cinun kavkasiin so
Te so b‹T‹mtoso kiwi mandi insanne, ham xaSparazux
yun.
g‹rj‹stana qarxal udiux azerbaijana baqi udiRo AÁz varTaSenaxolyun
are yvarelin raionun AÁz
oqtomberina (ha sa me AÁznu
zinobiani yun kalexa).
SotRon mia WapluR yun
efsa, kulla laxo yun
aSbesa, sal, bele yun efsa.
Reun Rena udin muz, e j‹rA
Te g‹rj‹stana, hateTAr
d‹r‹s viliaTa, a>Cesbaqsunun yi>ne boSne.

6

jAhilRon, gel¥ntin me
muzen Teyun ixtlATbesa.
1934-1939 usenRo udin muz
Skola zomnebaqesa . 2003 usenaxo udin muznu jAhilRo
zinobianin Skola zomnebesa
(Tog nut) simon (mamuli) neSumaSvilinen. 2015 Tar{Raxo
g‹rj‹stanun ganaTlebin yan
mecnierebin saministronun
q¥mAgCiluRen me Skola udin
muz zombesun hanjaRuneng
oficialuRen burrexe (puram hame pedagogun qin). g‹rjistana me muzen camfi fiCaTebaqesa: zombal, kalkal
kinegiux, leqsikonux. TAqsA,
hazirbaqi braxesa Tene Jurnal-gazeTux, Áe tele radio
programiux, siuJetux.

უდიურ ენას მეცნიერები

უდიდესი ნაწილი ამ ენაზე არ

იბერიულ-კავკასიურ ენათა

საუბრობს. 1934-1939 წლებში

ოჯახს მიაკუთვნებენ.

უდიური სკოლაში ისწავლებოდა.

უდიები სამხრეთ კავკასიის

2003 წლიდან მშობლიურ ენას

ერთ-ერთი ყველაზე

ახალგაზრდებს ზინობიანის

მცირერიცხოვანი ეთნიკური

საჯარო სკოლაში უსასყიდლოდ

ჯგუფია და ქრისტიანები არიან.

ასწავლიდა პედაგოგი სიმონ

საქართველოში მცხოვრები

(მამული) ნეშუმაშვილი. 2015

უდიები აზერბაიჯანის სოფელ

წლიდან კი, საქართველოს

ვართაშენიდან ყვარლის

განათლებისა და მეცნიერების

რაიონის სოფელ ოქტომბერში

სამინისტროს ხელშეწყობით, ამ

(რომელსაც ამჟამად ზინობიანი

სკოლაში უდიურის რეგულარული

ეწოდება) გადმოსახლდნენ.

სწავლება ოფიციალურად

ისინი აქ მევენახეობას,

აღდგა (იმავე პედაგოგის

მიწათმოქმედებასა და

მონაწილეობით). საქართველოში

მესაქონლეობას მისდევენ.

ამ ენაზე გამოიცემა წიგნები,

დღეს უდიურ ენას, როგორც

სახელმძღვანელოები,

საქართველოში, ასევე

ლექსიკონები, თუმცა, არ

მსოფლიოში, გაქრობა

მზადდება ჟურნალ-გაზეთები და

ემუქრება. ახალგაზრდობის

ტელე-რადიო გადაცემები.
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kulturin Calxalbaqal gA

udiRo kulturin museum. AÁz zinobiani.

8

კულტურული
დაწესებულება:
უდიური კულტურის მუზეუმი, სოფ.
ზინობიანი.

udi kulturin muzeum
უდიური კულტურის მუზეუმი
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bilingual-pa> muzen
zombesunun oRandluR
muz bune Tumkena Se .
matux Te Áan aSbesÁandesa
komunikaciin yan d‹nÁanun havalaTa aki fesunun baxting.
TAqsA muz saÁal abuzne. har
kulturinen akesnesta iCux
j‹rA-bAj‹rA fAnden, matRo
yaTixo so bune unikal
Se _  muz.
g‹rjin muz zombaqsun
m‹nq‹msuz lazumne g‹rjistanun qarxesuna yamiSbaqsang, aS bu>Rabesang. ham
yonSimRoxo oxari bul
Tarastang. ama udin muz
efsun saÁal m‹nq‹msuz lazumne. beS insanun muznu
efi-Webaqestesun sa Ta finaxo
o>Sun Ta fina bune ef eTnikin insanun Cxarkestesunun
b‹T‹mtoxo oxari Áon. efi yan
efa>xol Taci qalababaRo
bisi sirruRo, Áe xabarRo
ixsaqi, Ãa fesunun Sel Áon
bune _ SetRo muzna leqsikin,
sal d‹nÁanix SetRo fin

10

be>Ri-aki fesunRo ha sauna
abaqestesun. efa>n ba Callan
ef q¥mAgCiluRa d‹nÁanun
muzruRo j‹rA-bAj‹rAluRa, hateTAral g‹rj‹stanun
kulturin d¥vlATluRa
efsuna. AgArAm ef A luRon
zombaqalyun Ai>zun muz,
SotRon baqalyu bisi istoriiRo Ãa fes. SotRo ukrux
bui>baqalle mu>ÃluRen, ham
Sonor baqalyun AÁzun A
lux.
metxo sava , ef muznu
efsun sa ef kulturina efsun
Tene, Áe TAqsA ef kulturinaxo i>Sa>luR Tene. gel¥
muzruRo abaluRen batuqo
metxo saganu j‹rA-bAj‹rA
esun, q¥mAgCiluR Tadane.
me aSla Ãa fi _ analizen
akesnede Te, pa> muz abaluRen Sel aSnebesa A lun
faham Ãa esuna, matin Te o>Sa>
q¥mAgnebesa h‹nAr zorru
baqsuna. analizen akesnede

ბილინგვურობის/ორენოვნების
უპირატესობები
ენა არის ძირითადი საშუალება,

არის მათი ენის, ლექსიკისა და მათ

რომელსაც ვიყენებთ კომუნიკაციისა

მიერ სამყაროს აღქმის საშუალების

და სამყაროს აღქმის გადმოცემის

გადაცემა. თქვენ შეიტანთ წვლილს

მიზნით. მაგრამ ენა ბევრად

არა მხოლოდ მსოფლიოში ენების

უფრო მეტს ნიშნავს. თითოეული

მრავალფეროვნების, არამედ

კულტურა გამოხატავს საკუთარ თავს

საქართველოს კულტურული

სხვადასხვა ხერხის მეშვეობით,

სიმდიდრის შენარჩუნებაში. თუ

რომელთაგან ერთ-ერთი არის

თქვენი შვილები ისწავლიან თემის

უნიკალური ენა.

ენას, ისინი დაამყარებენ კავშირს

ქართული ენის სწავლა
აუცილებელია საქართველოს
საზოგადოებრივი ცხოვრებაში
მონაწილეობისათვის, სამუშაოს

წარსულთან, მათი გულები აივსება
სიამაყის გრძნობით და ისინი
გახდებიან თემის ნაწილი.
მიუხედავად ამისა, თქვენი

მოსაძიებლად და მეზობლებთან

ენის გადაცემა არ უკავშირდება

ურთიერთობის დასამყარებლად.

მხოლოდ თქვენი კულტურის და

თუმცა უდიური ენის შენარჩუნებაც

თქვენი ჯგუფის იდენტურობის

ძალზე მნიშვნელოვანია. მშობლიური

შენარჩუნებას. რამდენიმე ენის

ენის გადაცემა ერთი თაობიდან

ცოდნამ შეიძლება ასევე მოიტანოს

მეორე თაობისთვის არის თქვენი

სხვა სარგებელიც. კვლევებმა

ეთნიკური ჯგუფის შენარჩუნების

აჩვენა, რომ, საზოგადოდ, ორი

შესაძლებლობა. თქვენსა და

ენის ცოდნა დადებით გავლენას

თქვენს წინაპრებს შორის კავშირის

ახდენს სწავლის პროცესზე.

დამყარების საუკეთესო საშუალება

ბავშვობიდან ორ ენაზე საუბარს
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Te, pa> muzla A luRon bayuqsa aSlax fiqirbi b‹rdAm gAr
boti-Tambes, Seteng Te SetRo
ma>en batuqsa sa muznuxo pa>mji muznu b‹rdAm gAr Webaqes,
SotRon bayuqsa aSbestayun
lazum, hatej‹rAal irAdbayun nutlazum informaciiRo. metu be>Ri, gel¥ muzen
A Tkal A luRon oxariyun
Ca>xexa problemiRo. bayuqsa vAdin sa momenta sotxo
abuz aS saganu Tambes, ham me
aSruRo d‹zyun bosta.. ehyara
Te usinyun burÃesa A luRon
yeri-yeri muzna laxo A Tfesun, hatemma Selyun iCRo
aSla Tambesa.
kiwke ÁaSnuxo udin muz
zombaqsun gel¥ qo>j Tene.
Sono hatemma j‹ra oxarine,
e j‹rA Te me muzen A Tfesun
koa, sal metu A luRon zombaqaxun j‹rA-bAj‹rA konteqstun boS: Sum uqaxun sufrin
to>R¥l, ixtlAT baxun,
xabarux naR{lbaxun, kinega
kalkaxun. sal kojin
i>So>tRoxol lamandaxun,
matRon Te meTAr situaciina
me muzen yun A Texa. me Áayenne
udin muz zombaqesa. AgArAm
efa>n Sel A Tnan exa udin
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muzin, ixtlaTnan besa me
muzin A luRoxo, Setin q¥mAgnebesa SotRo muz zombaqsunun yan komunikaciin
h‹nAr TerAmiSbi Tambesuna.
Tam yan TAmiz zombaqsun-me
vAdina gel¥ qala xeÁrre.
meTAral m‹nq‹msuz lazumne, Te A luRon zombaqayun camfesun, kalfesun
me muzin. meTAr Te, muz
zombaqsun Skola laf
Selle. agAram ef A lux
furuyunexa Skola, ma Te
dAsrux Tayundesa udin
muzin, SotRon yamiSbaqal
yun me muzen A Tfesuna, ham
me muz baqal nutte SotRo
baxting te insanun muz,
mata laxo Te fiqirbalyun
Te insanun yaTi me muz lazumbaqal nutte.
isa efa>n abavanan pa>
muzna laxo A Tfesunun
SelluR. vAdAne, burÃanan
ixtlATbesun A luRoxo
`udin~ muzin. Setin i>Sa>bi
Ra>Ckalle SotRo iCRo
bisi TumruRoxo, ham q¥mAg
balle be>Sun baxtavarru
qarxesuna.

აქვს დადებითი შედეგი ბავშვის

წევრებთან, რომლებიც საუბრობენ

გონების განვითარებისთვის, რაც

ამ ენაზე – ამ სიტუაციებში, ამ

შემდგომში ხელს უწყობს სხვა

გზით ისწავლება უდიური ენა. თუ

უნარების განვითარებას. კვლევამ

თქვენ კარგად საუბრობთ უდიურ

აჩვენა, რომ ორენოვან ბავშვებს

ენაზე, ესაუბრეთ ამ ენაზე თქვენს

შეუძლიათ გადაწყვეტილებების

შვილებს, რაც დაეხმარება მათ

მიღება სწრაფად, რადგან მათ

ენისა და კომუნიკაციის უნარის

ტვინს შეუძლია გადართვა ერთი

განვითარებაში: რაოდენობა და

ენიდან მეორეზე. მათ ასევე

ხარისხი ამ შემთხვევაში ძალიან

შეუძლიათ დაამუშაონ საჭირო

მნიშვნელოვანია!

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.
უდიური 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 კითხვა

ასვე აუცილებელია, რომ
ბავშვებმა ისწავლონ წერა-კითხვა
ამ ენაზე. ამრიგად, ენის სწავლა
სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუ თქვენი შვილები დადიან
სკოლაში, სადაც გაკვეთილები
ტარდება უდიურ ენაზე, ისინი
გაიგებენ ამ ენაზე 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
უდიურ ენაზე: ეს დააკავშირებს
მათ თავიანთ ფესვებთან და
უზრუნველყოფს უკეთეს მომავალს!

და შეხვედრა თქვენი ოჯახის
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buÁruRux nana-babaRo,
juRabqArotRo Skola A lun
interneten registraciin laxo
s‹ftAmji klasun A luRo interneten sahavalaT (b‹T‹mta baxting) registracia burreÃsa har usen dA Jo>Rula, ham 2-3 xaS
boxonebaqsa. iCal xib etapenne jok-jok baqsa:
s‹ftAmji klasuntRo internet-registracia s‹fta te
SkolruRo burÃalle, ma Te SetRo viCi-xunCimRon yun
kalexa, Áe nana-babaRonyun aSbesa, Áe mano klasa Te po> Áe abuz
A elle ba sa s‹ftAmji klasa. (burreÃsa usin dA Jo>Rulaxo
(aprel), _ registraciin vAdA 2 Samat, sabeTlo ba Cesun-oSu>n
2 Samat);
sa havalaT (b‹T‹mta baxting) internet registracia
(burreÃsa bi>R Jo>Rula-registraciin vAdA 2 Samat, sabuTRo
aysun-o>Su>n 2 Samat);
mandi garxo be>Ri, SetRo baxting, Su Te Tene bafte
s‹ftAmji yan pa>mji registraciina (burreÃsa Jo>Rula-ivnisa, registraciin yan sabuTRo aysunun vAdA 2 Samat) Skolun
bazina.

muxrux:
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1.

registracia abaqestisata, meta registraciin eleqtronun ka>va>n Ãa nesa g‹rj‹stanun ganaTlebin yan mecnierebin saministronun (www.mes.gov.ge) sal ganaTlebin
marTvin sainformacio sistemin (www.emis.ge) veb. saita.
Skol Wakfesuna q¥mAgballe: catalog.edu.ge, ma Te b‹T‹m
sajaro (h¥qmATun) SkolruRo laxo harsa informacia
bune ba Ceri.

2.

saitun boS baÁRaxun Áan akalÁa specifikinen hAzirbi aplikacia s‹ftAmji klasa baÁRaltRo registracia besang;
baÁRalÁan, ham burÃalÁan registracia.

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.

2.

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

A lun onlain registraciin baxting lazumne onlain
forma buÁbesun: A lun ¥vlAd (familia) yan wi, A lun nomer;
registraciina Webaqestesang pe>tbanan Rilakina `Semdegi~
(o>Sun).

4.

registraciin pa>mji etapa onlain ka>va>nRo gArAg akestaÁan
so Te sota (nana,baba,juRabqAro) iC pasportun sawwe cifra
nomer; wi, vlAdun wi (familia), mobil telefonun nomer,
internet foStun wi, o>Sa> registracia Webaqestesang pe>tbanan Rilakina `Semdegi~ (o>Su>n).

5.

registraciin vAdina, internet foStuxo sava ekranun
laxo bu harsa ka>va>nRo buÁbesun m‹nq‹msuzne. tevAdina, e
vaxt Te bAz ka>va>n d‹z Tene buÁbaqe, ekranun laxo WeRRale abaqestesun-informacia.

6.

registraciin xibumji etapa Ãa eRal ka>va>nRo be>Ri
Wakfanan A lun baxting lazum region, raion, buyal Skol,
seqtor, ham registraciin ax ral cirig TaSSang pe>tbanan
Rilakina `Semdegi~ (o>Su>n).

7.

registracia Cxarkami ekranun laxo akeRale kalkal
A lun laxo registraciin vAdina baÁCeri informacia, sal
unikal kod. matux Te sisteminen hater gAr ostavarrebesa har registracia Webaqi s‹ftamji klasaxo kalfesun
burÃal A lun laxo.

8.

A lun konRon registracia d‹z Cxarkaxun gAr aneysa juRab A len kalfesun buyal Skola baÁsunun laxo, e j‹rA Te
g¥daq teqsten xabaren, hate j‹rA internet foSten.

9.

e vaxt Te sisteminen abaqesnesta registraciina oficialen
ene dokumentRo baÁCesun, Skola ba Callan: mAsAliux,
Se rux. mia efa>n bavaqonan akes, e dokumentuxa lazum
baÁCesang.

registracia Webaqitxo o>Sa> Skola
baÁCal dokumentux:
•
•
•
•
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notariusen ostavarbi baqsunun metrika (m‹nq‹msuz
iC nomeren);
elmuxd‹rusluRun qaRuz;
pa> suraT (3/4 sm-laxo);
nana-babai f sakun dokument.

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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rekomendaciux yan buÁruRux:
•

agArAm interneta qul Tene bapsa, registraciineng bavaqonan ef raionun resurscentra TaRanan.

•

¥nlain registracia TAqsA sajaro SkolruRo baÁsangne
lazumbaqsa. s‹ftAmji klasa baÁRaltRoeng iCRon
SkolruRon yun registracia besa. Casni SkolruRon
s‹ftAmji klasa baÁRatlo iCRo fiqirenyun be>Ri aysa.

•

efe>ng ixÁansaqsa, Te nana-baban A lun sajaro Skola
baÁCesun 6 usenun ÁaSnuso o>Sa> tu baqo.

•

fin oya ayi, ixsaqanan, Te registraciin procesa
baÁCeri-camkal informaciin d‹zluRun laxo juRabqAr
bune Sono, Sin Te iC qinne Webaqestesa A lun registraciina.

•

Sel ful Taradanan Skola emma braxma gaa mande. Setu
xal ayanan fin oya Te havalaT badalle baqesa usinusin, Te A lux registracia besang garxox bayanqi.
SkolruRo mandi braxma garxmuxo aksun baneqo vebsaita:
http://catalog.edu.ge/. te vAdina, AgArAm registracia Cxarkami
Wakfi Skola baqi limit marrece, ekranun laxo akeRalle TAzA abaqestesun.

•

fin oya ayanan, Te, registraciin kod A lun baxting
unikalle, teTArAl me kod m‹nq‹msuz lazumne A lun
o>Sun identifikaciin baxting.

•

nana-baban batuqo registraciina Webaqestane A la iCin
buyal Skola. qarxal gane Tafod Teta bu.

•

registraciina lamandal har problemin laxo bavaqonan
xabar ayanan ganaTlebin yan mecnierebin saministronaxo
me telefonun nomeren: (995 32) 2200220.

udin muz zomnebaqesa me Skola:
1.
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yvarelin munici palitetun AÁz zinobianin
sajaro Skola.

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 დინამიურ 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.

უდიური ენა ისწავლება შემდეგ სკოლაში:
1.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზინობიანის საჯარო
სკოლა.
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regionun yan kiwiortRo muzruRo evropin qartia bune evropin
sabWonun konvencia, matin Te
q¥mAgne besa kiwiortRo muzruRo efsuna, mano muzna laxo Te
tradiciinen istlATyunbesa
(A Tyunexa) me h¥qmATA.
regionun yan kiwiortRo muzruRo evropin qartiin yan evropin
sabWona abuz informacia besang
TavahyaÁan besa, baÁqenan beS
veb-saÁta:

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

evropin savet bune adamarun ixtArA Tog
laxsunun efsunun organizacia me kontinentun laxo. meno 47 h¥qmATaxolle
giresa. matRo boStan 28 evropin sabWonun
Clenuxne. evropin savetun harsa Clen
h¥qmATen yolle zafe adamarun ixtArRo
evropin konvencincia _ xelSekrulebiRo
laxo, manor Te Áon ayine adamarRo ixtArRo, demokratiin yan duvanRo alalu
zor efsuna. adamarRo ixtArRo evropin
suden kontrolle besa konvenciin
Tambesuna Clen h¥qmATRo boS.

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:

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.
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