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№17, აპრილი, 2014 
საქართველო–უკრაინის სოციალურ 

ურთიერთობათა ინსტიტუტის გაზეთი 
მათთვის, ვისაც ცოდნის გაღრმავების 

სურვილი აქვთ, ლიდერობა სურთ და 
პროფესიონალიზმს ესწრაფვიან!

გარი ჩაფიძე — საქართველო-უკრაინის სოციალურ 
ურთიერთობათა ინსტიტუტის რექტორი. საქართველოს ბიზნესისა 
და მედიცინის აკადემიის რექტორი,  ქ. რუსთავის აკადემიური 
ქალაქის დამფუძნებელი. უნივერსიტეტი მოსკოვში დაამთავრა, 
სხვადასხვა დროს მსახურობდა სანკტ-პეტერბურგში, ჩელიაბინსკში, 
კიევში, შემდეგ კი — საქართველოში, საპასუხისმგებლო და 

ნომენკლატურულ თანამდებობებზე. ამჟამად არის ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრი, 
პროფესორი, საქართველოს საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტი, საქართველოს ეროვნული აკადემიის 
აკადემიკოსი, საქართველოს მწერალთა ეროვნული აკადემიის რუსთავისა და ქვემო ქართლის რეგიონალური 
ორგანიზაციის თავმჯდომარე, საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა 
აკადემია “ქალდეა”-ს აკადემიკოსი, ამერიკის შეერთებული შტატების ლინკოლნის უნივერსიტეტის 
პროფესორი, უკრაინის საკადრო პოლიტიკის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, “ფაზისი”-ს 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიის 
შტატის ქ. ფილადელფიის საერთაშორისო პოლიტიკისა და მთავრობის ინსტიტუტი გარი 
ჩაფიძის სახელობისაა. ასევე არის საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის გაზეთ 
“ჩირაღდნის” მთავარი რედაქტორი, საქართველოს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა 
კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ლიტერატორთა კავშირის 
თავმჯდომარე, უკრაინის საერთაშორისო რეგიონალური აკადემიის ქ. რუსთავის საკონსულტაციო ცენტრის 
დირექტორი, ავტორია 200 – მდე მხატვრულ-ლიტერატურული წიგნისა და 90 -ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, 
რომლებიც თარგმნილი და გამოცემულია მრავალ ენაზე. არის უკრაინულ-ქართული ლექსიკონის სამტომეულის 
პირველი შემდგენელი, პოლონურ-ქართული, ქართულ-ბელორუსული, უნგრულ-ქართული ფინურ–ქართული, 
შვედურ–ქართული, ჩეხურ–ქართული, ჰოლანდიურ–ქართული და რუმინულ-ქართული ლექსიკონების 
პირველი ავტორი, რომელთაც დღემდე მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნიათ. მისი კვლევის სფეროებია: 
პედაგოგიკა და პედაგოგიკის ისტორია, მოზარდთა ფსიქოლოგია და ფილოსოფიური აზროვნება, 
პოლიტოლოგია და სამყაროს გარდაქმნის ახალი მოდელი, პოლიტიკა და პიროვნება, პლებისცისტიკა 
და პოლიტიკური თეორიები, მედიცინა და ბიოეთიკა, კულტურა და აზროვნება, ჟურნალისტიკა და 
პიარი, ადამიანთმცოდნეობა და პერსონალთა მართვა, პოლიტიკური ფილოსოფია და კატაკლიზმები XXI 
საუკუნეში. მიღებული აქვს საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების მთავრობათა ჯილდოები, მათ 
შორის: ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, გალაკტიონ ტაბიძის, დავით გურამიშვილის სახელობის მედლები 
და პრემიები, “საქართველო-უკრაინის მეგობრობის”, “საერთაშორისო მეცნიერული მიღწევებისათვის”, 
“საერთაშორისო მეცნიერული დამსახურებისათვის” — მედლები. არის ქართული პედაგოგიური ელიტის 
უმაღლესი ჯილდოს — იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ორგზის მედალოსანი; ასევე არის წმინდა გიორგის 
სახელობის მართლმადიდებლური ოქროს ჯვრის ორდენის, წმინდა ანას სახელობის პირველი ხარისხის 
ოქროს ორდენის, “განათლების განვითარებისათვის” ოქროს ორდენის, ამერიკის შეერთებული შტატების 
თავისუფლების ოქროს ორდენის, “უკრაინის პატრიოტის” საპატიო წოდებისა და ოქროს ვარსკვლავის ორდენის, 
მსოფლიო მეცნიერების ფუძემდებლის, პლატონის ოქროს ორდენისა და ღირსების ორდენის კავალერი.

გაგრძელება გვ.2

გარი ჩაფიძე: 
საქართველო ისეთი ქვეყანა იქნება,  

როგორ თაობებსაც აღვზრდით
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(დასაწყისი გვ.1)
- ხში რად მე კითხე ბი ან, თუ რო-

გო რი ქვე ყა ნა იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო, 
პი რუთ ვნე ლად გეტყვით, ის ეთი 
რო გორ თა ობ ებ საც აღ ვზრდით!-
ესე  იგი ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნის ბერ-
კე ტი ჩვენს ხელ შია,  პე და გო გე ბის 
ხელ ში და ამ იტ ომ გან სა კუთ რე ბუ-
ლი რუ დუ ნე ბით, პი როვ ნუ ლი ღირ-
სე ბით უნ და მო ვი ხა დოთ სა კუ თა რი 
ვა ლი ქვეყ ნი სა და ხალ ხის წი ნა შე,  
ამ ვა ლის მოხ და კი,  მთე ლი შე-
ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მა ლურ 
სრულ ყო ფას,  სრულ ფა სოვ ნე ბა სა 
და და უღ ალ ავი ენ ერ გი ის ლო კო მო-
ტი ვად გა დაქ ცე ვას ნიშ ნავს,  დი ახ, 
ას ეთია პე და გო გი ური აზ როვ ნე ბა,  
პე გა დოგ თა ხვედ რი,  რო მე ლიც 
ჭეშ მა რი ტად,  მთე ლი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბით აქ ვთ გა თა ვი სე ბუ ლი,  
ჩვე ნი,  სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო-
ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი-
ტუ ტის თი თე ულ თა ნამ შრო მელს, 
ინ სტი ტუ ტი სა,  რო მე ლიც არ აფ-
ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ-
ლე ბის ჭეშ მა რიტ ფლაგ მა ნად იქ ცა, 
რო მელ საც სა ქარ თვე ლოს თით ქმის 
ყვე ლა რე გი ონ ში აქ ვს გახ სნი ლი 
თა ვი სი წარ მო მად გენ ლო ბა და ის-
ინი, სა კუ თა რი ხელ წე რის სას წავ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა რა კურ სში 
გა ნი ხი ლე ბი ან! ჩვენ თვის არ აფ ორ-
მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბა,  
სრუ ლე ბი თაც არ ნიშ ნავს შე სა ბა-
მის სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის იგ ნო რი რე ბას,  
პი რი ქით,  იგი ერ თიან ერ ოვ ნულ 
სას წავ ლო-სა აღ მზრდე ლო ბა დე-
ში მოიაზრება! ამ იტ ომ აც მჭიდ რო 
კავ ში რი,  ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო-
ბა გვაქ ვს რო გორც გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს თან, 
ას ევე ყვე ლა იმ  უწყე ბას თან რომ-
ლე ბიც ურ თი ერ თკავ შირ ში არი ან 
ჩვენ თან ფუნ ქცი ონ ირ ებ ად სპე ცი-
ალ ობ ებ თან! 

მო გეხ სე ნე ბათ,  რომ სას წავ ლო 
პრო ცე სი შე უქ ცე ვა დია! ამ იტ ომ-
აცაა უმ აღ ლეს დო ნე ზე აგ ებ ული 
თი თოეული სა ლექ ციო კურ სი,  დი-
ახ,  იქ სა დაც დის ციპ ლი ნა მო ის-
უს ტებს,  სწავ ლის ხა რის ხზე სა-
უბ არი ზედ მე ტია! -არ ადა ჩვე ნი 
ორი ენ ტა ცია მი მარ თუ ლია და ბა ლი 
გა და სა ხა დე ბი დან-უმ აღ ლეს შე-
დე გებ ზე!ჩვენს ყვე ლა წარ მო მად-
გენ ლო ბა ში სას წავ ლო გა და სა ხა დი 
წე ლი წად ში მხო ლოდ 500-ლა რია 
(თბი ლის ში 700ლა რი)-ეს მა შინ რო-
ცა კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი თვე ში 
გა ცი ლე ბით მეტ ხელ ფასს იღ ებ ენ! 
უფ რო მე ტიც,  შე ღა ვა თე ბით სარ-
გებ ლო ბენ,  - არა ცოდ ნა ში, არ ამ ედ 
ფი ნან სებ ში(გარ კვე ული რა ოდ ენ-

ობა,  გან საზღვრუ ლი რექ ტო რა ტის 
მი ერ) ლტოლ ვი ლე ბი,  სა ქარ თვე-
ლოს მთლი ან ობ ის ათ ვის მებ რძოლ-
ნი,  აღ ნიშ ნულ საბ რძო ლო ოპ ერ-
აცი ებ ში და ღუ პულ თა ოჯ ახ ის წევ-
რე ბი, სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ 
მყოფ ნი,  მრა ვალ შვი ლი ან ები და 
სხვა,  აქ ვე სა ყუ რად ღე ბოა ის ფაქ-
ტიც,  რომ წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ-
ტე ბი არა მარ ტო თა ვი სუფ ლდე ბი ან 
გა და სა ხა დი დან,  არ ამ ედ ყო ველ-
თვი ურ 125-ლა რი ან სტი პენ დი ას აც 
იღ ებ ენ! სწავ ლე ბა სამ წლი ანია და 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ ზე სას წავ ლო 
პროგ რა მის გავ ლის და მა დას ტუ რე-
ბე ლი სამ ენ ოვ ანი (ქარ თულ-უკ რა-
ინ ულ-ინ გლი სუ რი) ოქ როს ბეჭ დი-

ანი სერ თი ფი კა ტი გა იც ემა! 
აქ ვე,  ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა-

ნი მი მარ თუ ლე ბა: -სა ქარ თვე ლოს 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის 
მი ნის ტრის 2011წლის 03-თე ბერ-
ვლის #8/ნ ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ-
ზე (სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა-
მი ნის ტროს სა რე გის ტრა ციო კო დი 
430.030.000.22.022.016.050) არ აფ-
ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ-
ლე ბის აღი არ ებ ის პი რო ბე ბი სა და 
წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ,  ნათ-
ქვა მია, რომ აღი არ ება და საშ ვე ბია 
პირ ვე ლი-მე სა მე სა ფე ხუ რის პრო-
ფე სი ებ ის ათ ვის,  ამ დე ნად,  ჩვენს 
მი ერ გა ცე მუ ლი სერ თი ფი კა ტით 
კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის,  
ფო ტოკ რი მი ნა ლის ტი კის, დაც ვა-
პატ რუ ლი რე ბი სა და ექ თნის თა ნა-
შემ წის კურ სდამ თავ რე ბულ ნი შე სა-
ბა მი სად მე სა მე სა ფე ხუ რის პრო-
ფე სი ული სტან დარ ტით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ცოდ ნის,  უნ არ ებ ისა და 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის შე მოწ მე ბის შე დე-
გად მი იღ ებ ენ ქარ თულ სა ხელ მწი-
ფო დიპ ლომს! - სა ყუ რად ღებ ოა,  
რომ არ აფ ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული 
გა ნათ ლე ბის აღი არ ებ ას ახ დენს შე-

ას ბა მი სი სა ფე ხუ რის პრო ფე სი ული 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის 
გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი და წე სე ბუ-
ლე ბა,  - ამ მიზ ნით,  რუს თა ვის 
აკ ად ემი ურ ქა ლაქ ში კი დევ ერ თი 
სი ახ ლეა, აქ ახ ლა ხანს და ფ უძ ნე-
ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სი სა და 
მე დი ცი ნის აკ ად ემია პრო ფე სი ული 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
ავ ტო რი ზა ცი ის ათ ვის ემ ზა დე ბა! 

დი ახ, ყვე ლა ფე რი ერთ სივ რცე-
ში! გა ნათ ლე ბა ვერ ეგუ ება ჩარ ჩო-
ებს, ამ ის  ნა თე ლი დას ტუ რი სწო-
რედ, ჩვე ნი ინ სტი ტუ ტის ეგ იდ ით 
რუს თავ ში შექ მნი ლი აკ ად ემი ური 
ქა ლა ქია,  სა დაც ბა გა-ბა ღი დან 
დაწყე ბუ ლი - დოქ ტო რან ტუ რით 

დამ თავ რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის ყვე ლა 
სა ფე ხუ რია გახ სნი ლი! - ბა გა-ბა ღი 
კი... თვით მფრი ნავ ში,  „იაკ-40“-ის 
სა ლონ ში გავ ხსე ნით და არ ამ არ ტო 
ამ ტექ ნი კუ რი მხა რით,  არ ამ ედ 
აღ ზრდის ახ ლე ბუ რი მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბი თაც მო ვე ქე ცით მსოფ-
ლიო სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცის 
ყუ რად ღე ბის ცენ ტრში! 

გვაქ ვს სა შუ ალო სკო ლა  X-XI-
XII-კლა სე ბით,  სა იდ ან აც გა სულ 
სას წავ ლო წელს სა მი მე და ლო სა ნი 
გა მო ვუშ ვით,  ვმუ შა ობთ პირ ვე ლი-
მეცხრე კლა სის სკო ლის გახ სნა ზე,  
რომ ლის ახ ალი შე ნო ბაც ექ სპუ-
ლა ტა ცი აში მიმ დი ნა რე წელს შე ვა,  
და მა ინც,  რო გო რი უნ და იყ ოს 
სკო ლა,  სა იდ ან აც ცოდ ნის და უფ-
ლე ბის გა რე შე წას ვლის სურ ვი ლი 
ყვე ლა მოს წავ ლეს გა უქ რე ბა?! -შე-
კითხვა რო მელ ზე დაც პა სუ ხი სა უკ-
უნე ებია აინ ტე რე სებს სა ზო გა დო-
ებ ას,  მო მავ ლის სკო ლის გა სა ღე ბი 
ჩვენს ხელ შია! -ჩვენ ვი ცით რო გო-
რი იდეა უნ და შევ თა ვა ზოთ თა ნა-
მედ რო ვე ახ ალ გაზ რდო ბას!

უკ რა ინ ის პერ სო ნალ თა მარ თვის 
რე გი ონ ალ ური აკ ად ემი ის ეგ იდ ითა 

და თა ნა მედ რო ვე ობ ას მორ გე ბუ-
ლი ყვე ლა სპე ცი ალ ობ ით ჩვენ თან 
ფუნ ქცი ონ ირ ებს ბა კა ლავ რი ატ ის, 
სპე ცი ალ ის ტის, მა გის ტრა ტუ რი სა 
და დოქ ტო რან ტუ რის პროგ რა მე ბის 
სა ინ ფორ მა ციო-სა კონ სულ ტა ციო 
ცენ ტრი! 

ას ევე რუ დუ ნე ბით და ვიწყეთ 
არ აფ ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული 
სას წავ ლო ცენ ტრე ბის შექ მნა სა-
ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა რე გი-
ონ ში,  თა ვი დან ვე ცნო ბი ლი გახ-
ლდათ,  რომ აუდ იტ ორ ული სის-
ტე მა ბევ რს ვე რა ფერს მოგ ვცემ და, 
მი უხ ედა ვად იმ ისა, რომ თე ორი-
ულ თან ერ თად ჩვე ნი სტუ დენ ტე-
ბი პირ ვე ლი ვე კურ სი დან გა დი ან 
პრაქ ტი კებს სპე ცი ალ ობ ათა მი-
ხედ ვით შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებ-
ში,  მა ინც,  რუს თა ვის აკ ად ემი ურ 
ქა ლაქ ში გა დავ წყვი ტეთ შეგ ვექ მნა 
აფ თი აქი, პო ლიკ ლი ნი კა სა მე დი-
ცი ნო პერ სო ნალ ითა და ტექ ნი კის 
მთე ლი ბირ თვით. ინ ტერ ნეტ ტე ლე-
ვი ზია AcademTV-info,  აკ ად ემ ბან-
კი, სტამ ბა, რე დაქ ცია,  იაკ ობ გო-
გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის მუზე უმი, 
კა ფე-ბა რი“სი ლაჟ ვარ დე“, იურ იდი-
ული კლი ნი კა,  დაც ვის სამ სა ხუ რი-
სა და დაც ვის სის ტე მის შემ სწავ-
ლე ლი კა ბი ნე ტი,  მი ზან ში სრო ლის 
სპორ ტუ ლი დარ ბა ზი, სი ლა მა ზის 
სა ლო ნი, პან ტო მი მის თე ატ რი,  სა-
დის კუ სიო კლუ ბი,  სტუ დენ ტთა 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი თე ატ რი,  ქო რე-
ოგ რა ფი ული სტუ დია,  ბიბ ლი ოთ ეკა 
ყვე ლა სა ჭი რო წიგ ნთა და მა თი ვე 
ელ ექ ტრო ნუ ლი ვერ სი ებ ით,  ბან კის 
ოპ ერ ატ ორ ტთა,  ფარ მა ცევ ტთა,  
ჟურ ნა ლის ტთა გა დამ ზა დე ბის კურ-
სე ბი, ას ევე მა სა ჟის,  კუ ლი ნა რი-
ის,  სტი ლის ტის,  მზა რე ულ თა და  
მა გი დის დი ზა ინ ერ თა მომ ზა დე ბის 
კურ სე ბი! მა ღალ დო ნე ზე ფუნ ქცი-
ონ ირ ებს უცხო ენ ებ ის (ინ გლი სუ-
რი,  გერ მა ნუ ლი,  რუ სუ ლი),  ბუ-
ღალ ტერ თა და აუდ იტ თა კურ სე ბი,  
ამ უშ ავ ებ ის პრო ცეს შია სა მე დი ცი-
ნო სა წარ მო „აკ ად ემ ფარ მი“,  მა ლე 
გა იხ სნე ბა სა ერ თო საცხოვ რე ბე ლი 
ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბის თვის. 

სწო რედ მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის 
აღ ზრდისად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი 
რუ დუ ნე ბი სათ ვის ჩვე ნი სას წავ-
ლე ბე ლი და ჯილ დო ებ ულია მსოფ-
ლიო მეც ნი ერ ებ ის უმ აღ ლე სი 
რან გის ჯილ დო ებ ით,  მი ღე ბუ ლი 
გვაქ ვს „EUCEN”-ის ხა რის ხის სა-
ერ თა შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ევ რო აკ რე დი ტა ცია! მიღ წე ულს 
არ ას ოდ ეს ვჯერ დე ბით! - რა მე-
თუ სა ქარ თვე ლო,  ის ეთი ქვე ყა ნა, 
იქ ნე ბა, რო გორ თა ობ ებ საც აღ-
ვზრდით!    

საქართველო ისეთი ქვეყანა იქნება,  
როგორ თაობებსაც აღვზრდით
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***
ქ.თბი ლი სი, ჯა ვა ხე თის ქუ ჩა #7-ეს მი სა მარ თი უკ ვე დი დი ხა ნია, თით ქმის ერ თი-ათე-

ულ წელ ზე მე ტია, რაც ცოდ ნის სამ ჭედ ლო ში იზ იდ ავს ახ ალ გაზ რდო ბას, აქ წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში ფუნ ქცი ონ ირ ებ და სა ხელ მწი ფო სტა ტუ სის მქო ნე ქ.თბი ლი სის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
კო ლე ჯი ’’ჩი რაღ და ნი”, შემ დეგ სა ერო უნ ივ ერ სი ტე ტი ”გა ენ ათი” და ახ ლა სა ქარ თვე ლო-
უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის თბი ლი სის არ აფ ორ მა ლუ რი პრო ფე-
სი ული გა ნათ ლე ბის სას წავ ლო ცენ ტრია, სა დაც სწავ ლა უმ აღ ლეს დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობს 
და დღე ვან დელ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის პე რი ოდ ში, ის ანი-სამ გო რის რაიონის ერთ-ერ თი 
წარ მა ტე ბუ ლი სას წავ ლე ბე ლია. სას წავ ლო ცენ ტრს ად გილ ზე ნი ჭი ერი პე და გო გი და ვით 
ბე რი ძე ხელ მძღვა ნე ლობს, იგი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სია და 
ახ ალი სას წავ ლო წლის ახ ალ მი ღე ბებ თან და კავ ში რე ბით მარ თლაც და უნ იკ ალ ურ პრო ექ-
ტებს სთა ვა ზობს აბ იტ ური ენ ტებს. 

რუსთავის სასწავლო ცენტრირუსთავის საშუალო სკოლა

რუსთავი

თბილისი

ჩვე ნი ბა ღის აღ საზ რდე ლებს 
ხუმ რო ბით პა ტა რა „პი ლო ტებს“ 
ვე ძა ხით.

რო გორც ცნო ბი ლია, ბა ღი 
თვით მფრი ნავ   „як 40” - ში  და-
არ სდა და დღე საც უპ რე ცე დენ-
ტოა მსოფ ლი ოში. ის დი დი სტი-
მუ ლი და ხა ლი სია ყო ვე ლი იმ პა-
ტა რის თვის, რო მე ლიც ყო ველ დი-
ლით სი ხა რუ ლით მო დის ჩვენ თან, 
რა თა ის წავ ლოს, გა ეც ნოს გა რე 

სამ ყა როს, ახ სნას 
ბუ ნე ბის მოვ ლე ნე ბი, 
გა მარ თოს მეტყვე-
ლე ბა და შე იძ ინ ოს 
ბევ რი მე გო ბა რი.  შე-
მეც ნე ბით თა მა შე ბით 
აქ პა ტა რე ბი სა ინ ტე-
რე სოდ და ხა ლი სით 
სწავ ლო ბენ მა თე მა-
ტი კა სა და უცხო ენ-

ებს. აზ რის გა მოთ ქმის და ქცე-
ვის თა ვი სუფ ლე ბა ჩვენს ბაღ ში 
ჩვე ულ ებ რი ვი ამ ბა ვია, აქ არ იბ-
ლო კე ბა  არ ცე თი პა ტა რა აზ რი 
და შე ხე დუ ლე ბა, აქ მათ სრუ ლი 
კომ ფორ ტი აქ ვთ შექ მნი ლი მთე-
ლი დღის გან მავ ლო ბა ში და თავს 
საკ მა ოდ ლა ღად გრძნო ბენ.

გარ და სწავ ლი სა რო გორც მო-
გახ სე ნებთ, პა ტა რა „პი ლო ტე-

ბი “გარ თო ბას და 
ფან ტა ზი ის გაღ ვი-
ვე ბას  „як 40”- ში 
აგ რძე ლე ბენ. ის-
ინი მფრი ნა ვის კა-
ბი ნა ში მო კა ლათ-
დე ბი ან და ყვე ლა 
იმ სი ტუ აცი ას გა-
ნი ხი ლა ვენ, რო მე-
ლიც  ჩემ და გა სა-
ოც რად რე ალ ურ 
ცხოვ რე ბა ში ალ-
ბათ ბევრ მათ განს 
არც უნ ახ ავს. ის, 
რომ მიფ რი ნა ვენ 
და უს აფ რთხო ებ ის 

ღვე დე ბი უნ და შე იკ რან, ის, რომ 
აფ რე ნი სას სიმ შვი დე უნ და შე ინ-
არ ჩუ ნონ და მა თი ბავ შვუ რი ფან-
ტა ზია ამ დროს სრულ ზე ნიტ შია.

შე იძ ლე ბა ვინ მეს მო ეჩ ვე ნოს, 
რომ ეს მა ინც ბა ღია და ალ ბათ 
ბევრ თქვენ განს არც თუ ისე სა-
სი ამ ოვ ნო გან ცდე ბი აქ ვს ბაღ თან 
და კავ ში რე ბით, მაგ რამ ცდე ბით. 
ეს XXI სა უკ უნ ის  ბა ღია და აქ 
სხვა ნა ირ ად და მუხ ტუ ლი სი ტუ-
აციაა, სა დაც არც ერ თი ბავ შვი, 
არც ერ თი წუ თი არ ფიქ რობს, 
რომ ის არ ის იმ სა ბავ შვო ბაღ ში, 
რო მე ლიც ჩვენს წი ნა თა ობ ებს აქ-
ვს მეხ სი ერ ებ აში.

„як 40” და მი სი ეკ იპ აჟი მუ დამ 
მზად არ ის გემ სა ხუ როთ და შე-
გიქ მნათ საფ რე ნი ამ ინ დი და გან-
წყო ბა თქვენ და თქვენს შვი ლებს. 
მაშ ასე, კე თი ლი იყ ოს თქვე-
ნი მობ რძა ნე ბა ჩვენს მე გობ რულ 
ბორ ტზე - გვე პა ტი ჟე ბა ქ.რუს თა-
ვის აკ ად ემი ური ქა ლა ქის „სა ბავ-
შვო ბა ღი თვით მფრი ნავ ში.” - პე-
და გო გი ინ გა ბო სი კო ვა.

ჩვე ნი ბა ღი    „як 40” -ში

***
სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის 

ეგ იდ ით შექ მნი ლი ქ.რუს თა ვის აკ ად ემი ური ქა ლა ქი, თა მა მად რომ 
ვთქვათ არა მარ ტო  სა ქარ თვე ლოს, არ ამ ედ მთე ლი ამი ერ კავ კა სი-
ის ერთ-ერთ წარ მა ტე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტად შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს. აქ ედ ან, ორი წლის ას აკ ში, სა ბავ შვო ბაღ ში შე მო სუ ლი 
აღ საზ რდე ლი, სურ ვი ლი სა მებრ, უკ ვე ოც და ხუ თი წლის ას აკ ში შე საძ-
ლოა მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი გა ვი დეს! აკ ად ემი ურ ქა ლაქ ში, რომ 
ყო ველ დღი ური უამ რა ვი სი ახ ლეა, ეს ახ ალი მარ თლაცდა არაა ად-
გი ლობ რი ვე ბი სათ ვის, ამ დღე ებ ში კი... ქ. რუს თა ვის არ აფ ირ მა ლუ-
რი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სას წავ ლო ცენ ტრმა ახ ალ მო სახ ლე ობა 
იზე იმა და ბი ნა მეშ ვი დე კორ პუს ში და იდო, თა ნა მედ რო ვე ობ ას მორ-
გე ბუ ლი კა ბი ნეტ-ლა ბო რა ტო რი ები, უმ აღ ლე სი დო ნის ევ რო რე მონ ტი, 
რბი ლი სა ოფ ისე ინ ვენ ტა რი, ყვე ლა სა ხის სა ჭი რო სას წავ ლო ლი-
ტე რა ტუ რის ხელ მი საწ ვდო მო ბა- სას წავ ლო-სა აღ მზრდე ლო პრო ცესს 
უფ რო ში ნა არ სი ან სა და ნა ყო ფი ერს ხდის. 

 -სა ლექ ციო ცხრი ლით გან საზღვრუ ლ ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა-
ზე უმ აღ ლე სი დო ნის პე და გო გი ური სპექ ტრით და კომ პლექ ტე ბუ ლი 
ჯგუ ფე ბია, ამ იტ ომ აც მი ჭირს მო წი ნა ვე თა ნამ შრო მელ თა გა მო ყო ფა, 
სტუ დენ ტე ბი კი: ნი ნო წი ნამ ძღვრიშ ვი ლი, ნი ნო დო ლი ძე, თა თია მე-
ლი ქიშ ვი ლი, ზი ნა იდა გვენ ცა ძე, ნი ნო სე ფი აშ ვი ლი, სო ფი კო დად ვა ნი, 
ნა თია სა დუ ნიშ ვი ლი, მაია შეყ ლაშ ვი ლი, მა რი ამ ბა დუ აშ ვი ლი, გი ორ გი 
გუ რაშ ვი ლი, მა რი ამ პეტ რო ვი, ნი ნო ზუ ბაშ ვი ლი, შალ ვა პავ ლი აშ ვი-
ლი, ლი კა შინ გაზ რდი ლო ვი, თა მარ ბა დუ აშ ვი ლი, შო რე ნა ჯა ვა ხიშ-
ვი ლი, ლუ იზა გას პა რი ანი, და ვით გი გა ური, ილია ტუ ღუ ში, ევ გე ნია 
სო კო ლო ვა, დი ანა ხო ხო ნიშ ვი ლი, ნა ნა არ სე ნი ძე, თა მარ მეტ რე ვე ლი, 
მა დო ნა ბლი აძე, ვა ლე რი ხარ ძი ანი სწავ ლა სა და სა ზო გა დო ებ რივ 
დატ ვირ თვა ში მო წი ნა ვე ობ ას არ ავ ის უთ მო ბენ –აღ ნიშ ნავს ქ. რუს თა-
ვის სას წავ ლო ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის  მარ თვის სამ სა ხუ რის 
უფ რო სი, ქალ ბა ტო ნი ქე თე ვან ცის კა რიშ ვი ლი და ახ ალი კონ ტი გენ-
ტის მი ღე ბას თან მი მარ თე ბა ში გვამ ცნობს, რომ აბ იტ ური ენ ტთა სა-
ბუ თე ბის მი ღე ბა ან შლა გით მიმ დი ნა რე ობს.

უჩა მა ის ურ აძე რუს თავ ში და-
ბა დე ბუ ლი და გაზ რდი ლი ახ ალ-
გაზ რდაა. სპორ ტუ ლი წრთვნა 
პა ტა რა ობ იდ ან ვე და იწყო. კრი-
ვი სპორ ტის ურ თუ ლე სი სა ხე-
ობაა და უდ იდ ეს ძა ლის ხმე ვას 
მო ითხოვს მკაცრ რე ჟიმ თან ერ-
თად, მაგ რამ უჩ ას მი ზა ნი არ ჩე-
ული ჰქონ და და აქ ვს. 

მას თა ვის მწვრთნელ თან ერ-
თად არ ას ოდ ეს აკ მა ყო ფი ლებ-
და სა შუ ალო დო ნე. იგი ყვე ლა 
ას აკ ში პირ ვე ლო ბი სათ ვის იბ-
რძო და. სპორ ტმე ნი სათ ვის ეს 
აუც ილ ებ ელი თვი სე ბა გახ და სა ბა ბი მი სი არა ერ თი გა მარ ჯვე ბი სა, 
სა ქარ თვე ლოში და სა ქარ თვე ლოს გა რეთ. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტი მის ცხოვ რე ბა ში სულ ახ ლა ხანს იყო. სა ქარ თვე ლოს ნაკ რე ბის 
წევ რმა კრივ ში უჩა მა ის ურ აძ ემ მო ნა წი ლე ობა მი იღო ლიტ ვა ში გა-
მარ თულ კრი ვის სა ერ თა შო რი სო ტურ ნირ ში და წარ მა ტე ბა საც მი აღ-
წია. სა ქარ თვე ლოში ორ გზის ჩემ პი ონი კრივ ში, აზ ერ ბა იჯ ან ის სა ერ-
თა შო რი სო ტურ ნი რის მო ნა წი ლე და მრა ვალ სპორ ტულ შე ჯიბ რე ბა ში 
გა მარ ჯვე ბუ ლი 17 წლის უჩა მა ის ურ აძე სა ქარ თვე ლოს ახ ალ გაზ რდუ-
ლი ნაკ რე ბის პერ სპექ ტი ული სპორ ტსმე ნია. იგი იბ რძვის მსოფ ლიო 
ჩემ პი ონ ის ტი ტუ ლის მო სა პო ვებ ლად.

ჩვე ნი სკო ლა ინ ტენ სი ურ ად გულ შე მატ კივ რობს მას და იმ ედ ოვ-
ნებს რომ უჩა სა წა დელს მუ აღ წევს _თქვა რე დაქ ცი ას თან სა უბ რი სას 
სკო ლის დი რექ ტო რის მო ად გი ლემ ქალ ბა ტონ მა რო ზა გუ ლი სა ბე დაშ-
ვილ მა.

ჩვე ნი სკო ლის სი ამ აყე
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ოზურგეთი ქუთაისი

თერჯოლა

ამბროლაური

ახალციხე

* * *
ქა ლაქ ოზ ურ გე თის სას წავ ლო ცენ ტრი ერთ-ერ თი მო წი ნა ვეა სა-

ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის სას-
წავ ლო ცენ ტრებს შო რის. აქ არა ერ თი სა ინ ტე რე სო ღო ნის ძი ება ტარ-
დე ბა მო წი ნა ვე პე და გო გე ბი სა თუ სტუ დენ ტე ბის თა ოს ნო ბი თა და 
მო ნა წი ლე ობ ით. აქა ურ სტუ დენ ტებს არ ას ოდ ეს და ავ იწყდე ბათ ახ ალ-
გაზ რდა შე მოქ მედ თა სა ღა მო, რომ ლის ად რე სა ტე ბიც გვან ცა ლომ-
სა ძე, ნა ნუ ლი სი ხა რუ ლი ძე და ირ აკ ლი ტუ ღუ ში გახ ლდათ.ეს სტუ-
დენ ტე ბი თა ვი ან თი შე მოქ მე დე ბით წარ სდგნენ დამ სწრე სა ზო გა დო-
ებ ის წი ნა შე. არ შე იძ ლე ბა ცალ კე არ აღ ინ იშ ნოს ირ აკ ლი ტუ ღუ შის 
წარ მა ტე ბა სპორ ტშიც. დი ახ, იგი სპორ ტსმე ნია და სწავ ლას, შრო-
მას, სა ზო გა დო ებ რივ დატ ვირ თვას ყვე ლა ფერს ერ თად ღირ სე ულ-
ად არ თმევს თავს. გვყავს მო წი ნა ვე სტუ დენ ტე ბი: ნა თია ორ აგ ვე ლი-
ძე, ვე რი კო კუ ჭუ ხი ძე, ხა ტია ხა რა ბა ძე, ჭეშ მა რი ტად წარ მა ტე ბუ ლი                                           
პე და გო გე ბი: ნა ნუ ლი გა ლოგ რე, ცი რა ჯინ ჭა რა ძე...  აღ ნიშ ნავს ჩვენს 
სა რე დაქ ციო კო ლე გას თან სა უბ არ ში ქ.ოზ ურ გე თის სას წავ ლო ცენ-
ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამსახურის უფ რო სი ქალ ბა-
ტო ნი მა კა ბრეგ ვა ძე, - რო მე ლიც მო მა ვალი სას წავ ლო წლის დაწყე-
ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი რუ დუ ნე ბით ემ ზა დე ბა.

                                  
* * *
შარ შან, პირ ვე ლი კურ სის დამ თავ რე ბი სას, აპ რი ლის 

თვე ში ჩვე ნი სას წავ ლო ცენ ტრის დაც ვა და პატ რუ ლი-
რე ბის სპე ცი ალ ობ ის ჯგუფ მა გაიარა პრაქ ტი კა ტყვი ის 
სრო ლა ში. სტუ დენ ტმა მა რი გე წა ძემ აჩ ვე ნა სა ნი მუ შო შე-
დე გე ბი. ამ ის შემ დეგ მი სი პი როვ ნე ბით და ინ ტე რეს დნენ 
ქუ თა ის ის ტყვი ის სრო ლის სპორ ტუ ლი კლუ ბის სპე ცი-
ალ ის ტე ბი და თხო ვეს მა რის და ეწყო ვარ ჯი შე ბი უფ რო 
დი დი, სე რი ოზ ული შე დე გე ბის მი საღ წე ვად. ზაფხუ ლის 
ვარ ჯი შე ბის შემ დეგ იგი ჩა ირ იცხა ქუ თა ის ის ნაკ რებ ში, 
რო მელ შიც 6 წევ რია. მას ში დიდ პო ტენ ცი ალს ხე და ვენ 
და დიდ იმ ედ ებს ამ ყა რე ბენ სპე ცი ალ ის ტე ბი. წელს კი, 
მარ ტის თვე ში, თბი ლის ში ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს პირ-

ვე ლო ბა ტყვი-
ით სრო ლა ში. 
მა რი გა ვი და 
ფი ნა ლამ დე. ეს 
მი სი პირ ვე ლი 
წარ მა ტე ბაა . 
ის აგ რძე ლებს 
ვარ ჯიშს და 
რა თ ქმა უნ და 
ვ ე  ლო  დ ე  ბ ით 
მის მი ერ მიღ-
წე ულ სე რი ოზ-
ულ შე დე გებს 

რო გორც სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლო ბა ზე, ას ევე სა ქარ თვე ლოს ფარ-
გლებს გა რე თაც – სი ამ აყ ით გვი ამ ბობს ქა ლაქ ქუ თა ის ის სას წავ ლო 
ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სი, პრო-
ფე სო რი მა დო ნა ხუს კი ვა ძე, რო მე ლიც სას წავ ლო პრო ცე სის ძი რი თად 
მი მარ თუ ლე ბებ ზე პრო ფე სი ულ შე ხე დუ ლე ბებ საც აყ ალ იბ ებს. 

* * *
ქა ლაქ თერ ჯო-

ლის ცენ ტრში, აღ-
მა შე ნებ ლის ქუ ჩის 
#3-ში, არც თუ 
დი დი ხნის წინ ახ-
ალი აბ რა გა მოჩ-
ნდა, წარ წე რით:                     
-“სა ქარ თვე ლო-უკ-

რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის ქ.თერ ჯო ლის სას-
წავ ლო ცენ ტრი”, აქა ურ ებს გან სა კუთ რე ბუ ლი მიდ რე კი ლე ბა აქ ვთ 
ცოდ ნი სად მი, რომ იტყვი ან, ცოდ ნა სწყუ რი ათ და სწო რედ ერთ-ერ თი 
ას ეთი ცოდ ნის წყა როა ჩვე ნი სას წავ ლე ბე ლი, რომ ლის წარ მო მად-
გენ ლო ბის თერ ჯო ლა ში გახ სნის იდეა, იმ თა ვით ვე აიტ აცა რაიონის 
ნო ვა ტორ მა გამ გე ბელ მა, ბა ტონ მა მალ ხაზ გურ გე ნი ძემ, მან თა ვის 
ახ ალ გაზ რდულ გუნ დთან ერ თად, აღ ნიშ ნუ ლი წა მოწყე ბი სად მი  ზე ობა 
გა მოთ ქვა, აზ რი იმ თა ვით ვე  გა იზი არ ეს საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის 
მო ად გი ლემ  ქალ ბა ტონ მა სო ფო ბუს კი ვა ძემ, კულ ტუ რის სამ სა ხუ რის 
უფ როს მა ბა ტონ მა გუ რამ თურ ქა ძემ და სხვებ მა... გა დაწყდა, თერ ჯო-
ლის სას წავ ლო ცენ ტრს სა თა ვე ში დამ სა ხუ რე ბუ ლი პე და გო გი ეთ ერ 

ტუ რა ვა ჩა უდ გე ბი და, ეთ ერი მას წავ ლე ბე ლი! -ასე იც ნო ბენ მას მთელ 
რაიონში და ამ ორი სიტყვის მი მართ უდ იდ ეს სიყ ვა რულს და სიმ პა-
ტი ას  გა მო ხა ტა ვენ მი სი აღ ზრდი ლე ბი  თუ აღ საზ რდე ლე ბი, ქალ ბა-
ტო ნი ეთ ერ ის გან სა კუთ რე ბუ ლი თავ მდაბ ლო ბა, ნი ჭი ერ ებ ის უდ იდ ესი 
გა მოვ ლი ნებაა, ამ იტ ომ აც გან სა კუთ რე ბუ ლი მონ დო მე ბით და იწყო ახ-
ალი სას წავ ლო წლის თვის აბ იტ ური ენ ტთა მიმ ღებ მა კო მი სი ამ მუ შა-
ობა ქა ლაქ თერ ჯო ლის სას წავ ლო ცენ ტრში.

* * *
სა ინ ტე რე სოდ და 

მა ღალ დო ნე ზე მიმ-
დი ნა რე ობს სას წავ ლო 
პრო ცე სი ქა ლაქ ამ-
ბრო ლა ურ ის სას წავ-
ლო ცენ ტრში. სტუ-
დენ ტე ბი აქ ტი ურ ად 
ემ ზა დე ბი ან სტუ დენ-
ტთა მეცხრე სა მეც-
ნი ერო კონ ფე რენ ცი-
ის თვის, რო მე ლიც მა-
ის ში უნ და ჩა ტარ დეს.

მათ ახ ლა ხანს სა-
ინ ტე რე სო ლაშ ქრო ბა მო აწყვეს: ამ რო ლა ური-კვა რა ცი ხე-მინ დარ ცი-
ხე-ხო ტე ვის ცი ხე –ნი კორ წმინ დის ტა ძა რის მი მარ თუ ლე ბით. ეს დღე 
არ ას ოდ ეს და ავ იწყდე ბათ სას წავ ლო ცენ ტრის სტუ დენ ტებს და პე და-
გო გებს.

 -და გეგ მი ლი გვაქ ვს ექ სკურ სია მეს ტი აში და ყვე ლა ფე რი სას-
წავ ლო პრო ცე სის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სინ ქრო ნუ ლად მიმ დი ნა რე-
ობს, რა მე თუ გვწამს, რომ სტუ დენ ტე ბი სათ ვის თა ვი სუ ფა ლი დრო ის 
გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა, პე და გო გი ური აზ როვ ნე ბის ძი რი თა დი მი-
მარ თუ ლე ბაა... აღ ნიშ ნავს სას წავ ლო ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის 
მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სი ბა ტო ნი აკ აკი ვა ჩა ძე. რო მე ლიც რა-
ჭუ ლი სი დინ ჯი თა და სი დარ ბა ის ლით გვი ამ ბობს სას წავ ლო ცენ ტრის 
მიღ წე ვებ სა და სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე.

* * *
ქა ლაქ ახ ალ ცი ხის არ აფ ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სას-

წავ ლო ცენ ტრმა წელს პირ ვე ლად გა უღო კა რი ახ ლა უკ ვე პირ ველ კურ-
სე ლებს, მაგ რამ შე იძ ლე ბა ით ქვას 
რომ ის ინი მო წი ნა ვე ობ ას არ ავ ის 
უთ მო ბენ. სა ინ ტე რე სოდ მიმ დი ნა-
რე ობს სწავ ლის პრო ცე სი და პა-
რა ლე ლუ რად სამ ზა დი სი მეცხრე 
სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ის თვის.

მა რე ხი აბ ულ აძე, გი ორ გი კუპ-
რა ძე, ხა ტია ნა რი მა ნიშ ვი ლი, ნი ნო 
რი ბა კი ნი და კი დევ უამ რა ვი მარ-
თლაც და მო წი ნა ვე სტუ დენ ტე ბი 
არი ან.  

-დი ახ, მო წი ნა ვე თა ძა ლე ბით იმ არ თე ბა არა ერ თი სა ინ ტე რე სო სა ღა-
მო სას წავ ლო ცენ ტრში, გრან დი ოზ ული ღო ნის ძი ება გვაქ ვს და გეგ მი ლი 
“დე და ენ ის” დღეს თან და კავ ში რე ბით, სა დაც ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბი ერ-
ოვ ნულ ტან საც მელ ში გა მოწყო ბი ლი ქარ თულ ცეკ ვებ სა და სიმ ღე რებს 
ას რუ ლე ბენ. ამ ღო ნის ძი ებ ის სუ ლის ჩამ დგმე ლი პე და გო გი მა რი ამ ყურ-
მაშ ვი ლია.

მას თან ერ თად მინ და მად ლო ბა ვუთხრა ჩვე ნი სას წავ ლო ცენ ტრის 
პე და გო გი ურ ბირ თვს გან სა კუთ რე ბით კი მე თოდ კა ბი ნე ტის გამ გეს მა-
რე ხი ყურ მაშ ვილს, რო მე ლიც უდ იდ ესი პა სუ ხის მგებ ლო ბით ას რუ ლებს 
თა ვის მო ვა ლე ობ ას –აცხა დებს ჩვენ თან სა უბ არ ში სას წავ ლო ცენ ტრის 
გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სი ბა ტო ნი პეტ რე 
ჩი ტაშ ვი ლი და კი დევ ერთ სა იდ უმ ლოს გვიმ ხელს -და გეგ მი ლი გვაქ ვს 
ექ სკურ სია თქვენ თან, რუს თა ვის აკ ად ემი ურ ქა ლაქ ში, გვინ და სტუ დენ-
ტებ მა თა ვი ან თი თვა ლით იხ ილ ონ ყვე ლა ის სა ოც რე ბა, რაც აკადემიურ 
ქალაქში ხდე ბა!
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ხაშური

ჭიათურა გორი

“უმ ეც რე ბაა ჩვე ნი სა ში ში მტე-
რი, უმ ეც რე ბას თან ბრძო ლა მხო-
ლოდ მეც ნი ერ ებ ას შე უძ ლია, გა-
ნათ ლე ბა, სწავ ლა, ცოდ ნა, აი ერ-
თადერ თი სა შუ ალ ება რო მელ საც 
შე უძ ლია წა მა ლი დას დოს ჩვენს 
ცხოვ რე ბას”. და მა ინც რა არ ის 
გა ნათ ლე ბა? – ამ კითხვა ზე უამ-
რავ პა სუხს მო ის მენთ, მეც ნი ერ-
ულს თუ უბ რა ლო ენ ით გად მო ცე-
მულს. მე კი ყვე ლა ზე მე ტად თვი-
თი ონ ამ სიტყვებ ში და ფა რუ ლი 
აზ რი მომ წონს – “ნა თე ლი” ანუ 
სულ ში ნათ ლის ჩად გო მა. ჩემ თვის 
ეს არ ის გა ნათ ლე ბა, გა ნათ ლე ბუ-
ლი კი შე იძ ლე ბა მას ვუ წო დოთ, 

ვინც მთე ლი თა ვის არ სე ბით სი კე-
თეს ემ სა ხუ რე ბა.

არ სე ბო ბენ ად ამი ან ები, რომ-
ლე ბიც ზუს ტად ხვდე ბი ან ერ ის 
სატ კი ვარს, იღ წვი ან და სან თლად 
ენ თე ბი ან, რომ მო მა ვალ თა ობ ებს 
გზა გა უნ ათ ონ, სწო რედ ას ეთი 
ად ამი ან ის ბა ტო ნი გა რი ჩა ფი ძის 
სუ ლის ჩად გმით გა იხ სნა სა ქარ-
თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ-
თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის არ აფ-
ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ-
ლე ბის ქა ლაქ ხა შუ რის სას წავ ლო 
ცენ ტრი, რო მე ლიც უკ ვე მე ორე 
წე ლია ფუნ ქცი ონ ირ ებს, და ვით 
აღ მა შე ნებ ლის 5 ნო მერ ში. ჩვენ თან 

სწავ ლე ბა სამ სპე ცი ალ ობ აზე მიმ-
დი ნა რე ობს: ბან კის ოპ ერ ატ ორ ის, 
დაც ვა-პატ რუ ლი რე ბის და მედ დის 
თა ნა შემ წის. სა ლექ ციო კურ სის 
სინ ქრო ნუ ლად, მედ დის თა ნა შემ-
წის სპე ცი ალ ობ ის სტუ დენ ტე-
ბი, პირ ვე ლი ვე კურ სი დან გა დი ან 
პრაქ ტი კას ქა ლა ქის მთა ვარ სა ავ-
ად მყო ფო ში, სა დაც თე ორი ულ თან 
ერ თად პრაქ ტი კულ უნ არ– ჩვე ვებ-
საც იძ ენ ენ.

და გეგ მი ლი გვაქ ვს მრა ვა ლი სა-
ინ ტე რე სო ღო ნი ძი ება, გვინ და მო-
ვი ლო ცოთ შიო-მღვი მის მო ნას ტე-
რი, მზა დე ბა გვაქ ვს სტუ დენ ტთა 
მეცხრე სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი-

ის თვის. ცოდ ნა და გა ნათ ლე ბა იყო, 
არ ის და იქ ნე ბა ყვე ლა ზე მყა რი კა-
პი ტა ლი, რო მე ლიც მის მფლო ბელს 
უშ რე ტად შე უძ ლია გა მო იყ ენ ოს.

და ბო ლოს, მინ და დი დი მად-
ლო ბა გა და ვუ ხა დო ბა ტონ გა რის 
ქა ლაქ ხა შურ ში ამ სას წავ ლო ცენ-
ტრის გახ სნის თვის, რი თიც მომ ცა 
სა შუ ალ ება ვა კე თო ის საქ მე, რაც 
ყვე ლა ზე მე ტად მიყ ვარს” - ამ ცნო 
რე დაქ ცი ას სა ქარ თვე ლო-უკ რა-
ინ ის სი ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა 
ინ სტი ტუ ტის ქა ლაქ ხა შუ რის სას-
წავ ლი ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა-
რის ხის  მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ-
როს მა ელ ენე ქიბ რო წაშ ვილ მა.

*   *   *

სა ქარ თვე ლო ოდ იდ გან ვე ცნო-
ბი ლია თა ვი სი წმინ და ნე ბით და 
წმინ და თა ად გი ლე ბით. ერთ-ერ თი 
ქარ თვე ლი წმინ და ნი არ ის”ბე რი 
გაბ რი ელი”. რო მე ლიც სა ქარ თვე-
ლოს მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ-
ლე სი ის სი ნოდ მა წმინ და ნად შე-
რაცხა.

არ ქი მან დრი ტი გაბ რი ელი, ერ-
ის კა ცო ბა ში გო დერ ძი ვა სი ლის-ძე 
ურ გე ბა ძე 7 წლის იყო,რო დე საც 
ქრის ტეს სა ხე ლი პირ ვე ლად გა-
იგო, რა მაც მი სი ცხოვ რე ბა სრუ-
ლი ად შეც ვა ლა. მა ლე ვე შე აგ რო ვა 
ფუ ლი და შე იძ ინა სა ხა რე ბა. იმ 
დღი დან იგი ერ თი აზ რით და სურ-

ვი ლით გა ნიმს ჭვა ლა-ეც ოცხლა 
მხო ლოდ ქრის ტეს თვის.

12 წლის იყო, რო დე საც ყვე-
ლას უქ ად აგ ებ და:”ეკ ლე სი აში იარ-
ეთ, ქრის ტეს არ მოს ცილ დეთ და 
სუ ლის ცხო ნე ბა არ და კარ გოთ”.

გაბ რი ელ ბერ მა, რო დე საც საქ-
მე სარ წმუ ნო ებ ას და ქრის ტი ან-
ული სა ფუძ ვლის-ერ თარს სა მე ბის 
დაგ მატს შე ეხო, ღმრთი სა გან მო-
ცე მუ ლი ნი ჭი ცხა დად გა მო ავ ლი-
ნა საღ მრთო ჭეშ მა რი ტე ბის და-
სამ ტკი ცებ ლად. უკ ან ას კნელ დღე-
ებ ში იგი მხო ლოდ სიყ ვა რულ ზე 
ქა და გებ და, ყვე ლას ცრემ ლი ანი 
თვა ლე ბით ეუბ ნე ბო და:”გახ სოვ-
დეს, ღმერ თი არ ის სიყ ვა რუ ლი. 
რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სი კე თე აკ-
ეთე, რა თა თქვენ მა სი კე თემ გა-
და გარ ჩი ნოთ. იყ ავ ით მდა ბალ ნი, 
რა მე თუ მდა ბალ თა მოს დის მად-
ლი. გიყ ვარ დეთ, რა მე თუ უს იყ ვა-
რუ ლო ად ამი ანი სა სუ ფე ველს ვერ 
და იმ კვიდ რებს”. 

გარ დაც ვა ლე ბამ დე ერ თი დღით 
ად რე გაბ რი ელ ბერს უთ ქვამს:    

”მო იწია ჟა მი ჩე მი ამ სოფ ლი დან 
წას ვლი სა”, მან მთე ლი ღა მე დღის 
4 სა ათ ამ დე უმ ძი მეს ტკი ვი ლებ ში 
გა ატ არა.

გაბ რი ელ ბე რი, მი სი ან დერ ძი-
სა მებრ ჭი ლოფ ში შეხ ვე ული და-
იკ რძა ლა სამ თა ვი სის მო ნას ტრის 
ეზ ოში. მის ცხე დარს და საფ ლა ვე-
ბი სას მი სი მო სიყ ვა რუ ლე ად ამი-
ან ები ეხ ვე ოდ ნენ გარ შე მო. ვე რა-
ვინ გა იმ ეტა მი წის მი საყ რე ლად 
და ამ იტ ომ მი წას საფ ლა ვის ნა პი-
რას ყრიდ ნენ. შემ დეგ მი წა თა ვად 
ჩა მო იშ ალა,თით ქოს კალ თა გა და-
აფ არაო, გულ ში ჩა იხ უტა და სულ 
ერ თი ან ად და ფა რა. საფ ლავ ზე 
წარ წე რი ლია სიტყვე ბი, რომ ლი-
თაც სრულ დე ბა მი სი ან დერ ძი: 
“ჭეშ მა რი ტე ბა სუ ლის უკ ვდა ვე-
ბა შია”. 

გაბ რი ელ ბერს მრა ვალ ჯერ 
უთ ქვამს ხალ ხი სათ ვის, რომ 
ღმერ თი თა ვად სიყ ვა რუ ლია. სიყ-
ვა რუ ლის გა რე შე კი სა სუ ფე ველს 
ვერ და იმ კვიდ რებთ,. სწო რედ სიყ-
ვა რუ ლით, რწმე ნით გა ჯე რე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ება და ვი ნა ხეთ სა მე ბის 
ტა ძარ ში მო სა ლო ცად მო სუ ლე ბი, 
რა თა პა ტი ვი მი ეგ ოთ მა მა გაბ-
რი ელ ის სიწ მინ დი სათ ვის, მათ 

შო რის ვი ყა ვით ჩვენც-ჭი ათ ურ ის 
სას წავ ლო ცენ ტრის ლექ ტორ-მას-
წავ ლებ ლე ბი და სტუ დენ ტე ბი. ტა-
ძარ ში შეს ვლი სას ჩვენს გუ ლებ ში 
დი დი სი ხა რუ ლი სუ ფევ და, ეს იყო 
სიტყვე ბით აღ უწ ერ ელი ბედ ნი ერ-
ება, ტაძ რი დან გა მო სუ ლე ბი სა-
ოც არი მად ლით მო სილ ნი ვი ყა ვით, 
ას ეთი სუ ლის სიმ შვი დე არ ას ოდ-
ეს არ სად გვიგ ვრძვნია. ვფიქ რობ, 
რომ ურ თი ერ თო ბა ად ამი ან ებს შო-
რის, მოყ ვა სის სიყ ვა რუ ლი მე ტად 
სა თუ თი და მო საფ რთხი ლე ბე ლია, 
სწო რედ ეს ურ თი ერ თო ბაა გზამ-
კვლე ვი ჩვე ნი ცხოვ რე ბის გზა ზე, 
სწო რედ ამ დროს აის ახ ება ჩვე ნი 
რე ლი გი ურ ობა, სიყ ვა რუ ლი, ად-
ამი ან ობა, ის, თუ რამ დე ნად ვართ 
ღირ სი გვე წო დოს მარ თლმა დი დე-
ბელ ნი. ეს დღე მუ დამ და უვ იწყა რი 
იქ ნე ბა ყვე ლა ჩვენ თა გა ნის თვის.

ელ ისო მო დე ბა ძე,
მა რი ამ ლა ბა ძე

ქ. ჭი ათ ურ ის სას წავ ლი ცენ
ტრის სა მე დი ცი ნო სპე ცი ალ ობ ის 

მე ორე კურ სის სტუ დენ ტე ბი

და უვ იწყა რი დღე...
*  *  * 

ამ სას წავ ლო წელს 
და იწყო ფუნ ქცი ონ ირ-
ება, მაგ რამ უკ ვე სა-
კუ თა რი ხელ წე რის 
სას წავ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბად იქ ცა ქა ლაქ გო-
რის სას წავ ლო ცენ ტრი, 
რო მელ საც სა თა ვე ში ამ 
კუთხი სათ ვის ცნო ბი ლი 
პი როვ ნე ბა ან ზორ ჩლა-
იძე ჩა უდ გა.

სტუ დენ ტე ბიც საკ მა ოდ ჰყავს, გვერ დით ღირ სე ული პე და გი გე ბი 
უდ გას და თი თოეულისგან უდ იდ ეს სიყ ვა რულ სა და პა ტი ვის ცე მას 
გრძნობს ბა ტო ნი ან ზო რი.

-სას წავ ლო პრო ცე სი ჩვე ულ ებ რივ რიტ მში,წარ მა ტე ბუ ლად მიმ დი ნა-
რე ობს. ყვე ლა ფერს ვას წრებთ და ვა კე თებთ. ახ ლა ხანს ქა ლაქ გორ ში 
არ აფ ორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ები შე იკ რიბ ნენ. 
ღო ნის ძი ებ აში ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბიც აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობ დნენ გვა-
სა ხე ლეს: მა რი ხუ ტაშ ვილ მა, გი ორ გი ვარ თა ნოვ მა, გი ორ გი ჯო მარ-
დაშ ვილ მა, ნუგ ზარ გე ლაშ ვილ მა..

მო ვაწყვეთ ხსოვ ნის სა ღა მო ცხრა აპ რილს და ღუ პულ თა სკვერ ში 
მათ უკ ვდავ სა ყო ფად.

მო გო ნე ბებ მა ფიქ რე ბი ამ იშ ალა, ღმერ თო ას ეთი დღე ები აშ ორე 
ჩვენს ხალ ხს, გა ამ თლი ანე სამ შობ ლო ჩე მი, ააღ ორ ძი ნე და ააყ ვა ვე!

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ნიმ დის დე მოკ რა ტი ის სკო ლის კურ სდამ-
თავ რე ბულ თა ინ იცი ატ ივ ით, ქარ სა ცა ვი ზო ლის აღ დგე ნის ფარ თო-
მასშ ტა ბი ანი სა მუ შაოები ჩა ტარ და. აქ ცი აში დე მოკ რა ტი ის სკო ლე ბის 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ თან ერ თად არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის, 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, სა ჯა რო სკო ლე ბის, უნ ივ ერ სი ტე-
ტე ბის, სა ბავ შვო ბა ღე ბის, ბიზ ნეს სექ ტო რის, სა მი ნის ტრო ებ ის და სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ ლებ მა მი იღ ეს მო ნა წი ლე ობა. 
მათ შო რის ჩვენ მა, სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა-
თა ინ სტი ტუ ტის გო რის სას წავ ლო ცენ ტრმა, რომ ლის შე დე გე ბიც ჭეშ-
მა რი ტად სა მა გა ლი თო იყო.. – გვაც ნო ბებს ქა ლაქ გო რის სას წავ ლო 
ცენ ტრის მე თოდ. კა ბი ნე ტის გამ გე პრო ფე სო რი თა მი ლა კე კოშ ვი ლი.

ზესტაფონი * * *
სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის 

ეგ იდ ით წელს პირ ველ ნა კადს მი იღ ებს ქა ლაქ ზეს ტა ფო ნის სას წავ ლო 
ცენ ტრი, რო მელ საც გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის უფ რო სი ხა თუ ნა 
შუ ბი თი ძე ჩა უდ გე ბა სა თა ვე ში:

- ჩვე ნი მის წრა ფე ბა, ახ ალ გაზ რდე ბის ად გილ ზე და მაგ რე ბის მიზ-
ნით რაიონებში შექ მნი ლი სას წავ ლებ ლე ბია, რო მე ლიც და ბალ გა და-
სა ხად ზე და ცოდ ნის უმ აღ ლეს დო ნე ზეა მორ გე ბუ ლი, ამ ის ნა თე ლი 
დას ტუ რი დღე ვან დე ლი დღე და ქა ლაქ ზეს ტა ფონ ში  გახ სნი ლი ეს 
სას წავ ლე ბე ლია, რო მე ლიც სა მი წლის შემ დეგ პირ ველ პრო ფე სი ულ 
კად რებს გა მო უშ ვებს, ჩვე ნი ქვეყ ნის აღ მშე ნებ ლო ბის საზ რუნ ვე ლად!   
–აღ ნიშ ნა ქა ლაქ ზეს ტა ფო ნის არ აფ ირ მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ-
ლე ბის სას წავ ლო ცენ ტრის გახ სნი სას სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი-
ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა გა რი 
ჩა ფი ძემ, ქა ლაქ ხა შუ რის სას წავ ლო ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის  
მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ როს მა ელ ენე ქიბ რო წაშ ვილ მა სას წავ ლო 
პრო ცე სის სრულ ფა სოვ ნე ბა ზე ისა უბ რა, ხო ლო ქა ლაქ ზეს ტა ფო ნის 
სას წავ ლო ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ-
რო სი, ხა თუ ნა შუ ბი თი ძე, შე ეხო რა ცენ ტრის გახ სნის აუც ილ ებ ლო-
ბას, თქვა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სას წავ ლე ბე ლი ყო ველ თვის მო წი ნა ვე თა 
ავ ან გარ დში იქ ნე ბა.
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 * * *
სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სო ცი ალ ურ ურ-

თი ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის სას წავ ლო ცენ-
ტრებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა სწო-
რედ ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბას ეთ მო ბა, რა მე თუ 
აქ კარ გად ეს მით, რომ გა ნათ ლე ბა, თა ვი-
სუფ ლე ბი სა და და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა კენ სა-
ვა ლი გზე ბის ყვე ლა ზე სა იმ ედო გა სა ღე ბია, 
მი ზა ნიც ისაა, ცოდ ნა და გა ნათ ლე ბა მივ ცეთ 
მათ, ვინც არ ჩე ვანს ჩვენს სას წავ ლო ცენ-
ტრებ ზე შე აჩ ერ ებს, არ ადა ეს არ ჩე ვა ნი, მარ-
თლაც რომ დი დია! დი ახ კი დევ ერ თი სას წავ-
ლო ცენ ტრი მი იღ ებს აბ იტ ური ენ ტებს ახ ალი 
ას აწ ავ ლო წლი დან, ამ ჯე რად უკ ვე ქა რელ ში, 
რო გორც სა რე დაქ ციო კო ლე გას თან სა უბ არ-
ში ქა ლაქ ქა რე ლის სას წავ ლო ცენ ტრის გა-
ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა ხუ რის 
უფ როს მა, ქალ ბა ტონ მა ნო ნა შა თი რიშ ვილ მა 
ბრძა ნა, აღ ნიშ ნუ ლი სას წავ ლე ბე ლი აქ ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ობ ის აგ ან სე რი ოზ ული გა-
ნაცხა დის შე დე გად შე იქ მნა და მი სი წარ მა-
ტე ბაც გა რდა უვ ალია.

* * *
სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინი სო ცი ალ ურ ურ თი-

ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის ქა ლაქ ლა გო დე ხის 
სას წავ ლო ცენ ტრი ახ ალ ბე და არაა, მან ურ-
თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის წლე ბით უკ ვე და იმ-
კვიდ რა სა კუ თა რი ხელ წე რა ჩვე ნი ინ სტი ტუ-
ტის არც თუ მცი რე რიცხო ვან სას წავ ლო ცენ-
ტრებს შო რის, ეს კი ყვე ლა ზე მე ტად ერ თი 
კა ცის დამ სა ხუ რე ბაა, იმ ახ ალ გაზ რდა კა ცის, 
რო მე ლიც ქა ლაქ ლა გო დე ხის სას წავ ლო ცენ-
ტრში გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა-
ხუ რის უფ რო სია, დი ახ ბა ტო ნი ოთ არ ხა ზა რა-
ძე, თუმ ცა, თა ვის მუხ ლჩა უხ რელ შრო მა სა და 
საქ მი ან ობ აზე ვე რა ფერს ათ ქმე ვი ნებ: -“დამ-
სა ხუ რე ბე ბი ჩვე ნი თი თოეული პე და გო გის 
წყა ლო ბი თა და სტუ დენ ტთა მონ დო მე ბი თაა” 
აქ სას წავ ლო პრო ცე სი, რომ მა ღალ დო ნე-
ზეა, ამ ას სა გა მოც დო სე სი ებ ის მაჩ ვე ნებ ლე-
ბიც ად ას ტუ რებს, სტუ დენ ტთა თა ვი სუ ფა ლი 
დრო ის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა რომ სპე ცი-
ალ ობ ათა მი ხედ ვით, ჯგუ ფის კუ რა ტორ თა 
სა მუ შაო გეგ მით ხდე ბა ეს ეც თვალ ში სა ცე მია, 
ქა ლაქ ლა გო დეხ ში სას წავ ლო ცენ ტრის ფუნ-
ქცი ონ ირ ებ ის პა რა ლე ლუ რად მა ღალ დო ნე-
ზეა გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბის მუ შა ობ აც, რაც 
ად გი ლობ რო ვი მო სახ ლე ობ ის დიდ ინ ტე რეს სა 
და სი ხა რულს იწ ვევს.

               *   *   *
სა მი წე ლია, არ სე ბობს ჩვე ნი ინ სტი ტუ ტის 

ეგ იდ ით შექ მნი ლი არ აფ ორ მა ლუ რი პრო ფე სი-
ული გა ნათ ლე ბის  სას წავ ლო ცენ ტრი ქა ლაქ 
ახ მე ტა ში. რო მელ საც ნი ჭი ერი და ენ ერ გი ული 
ქალ ბა ტო ნი მა რი ნა ხა ზა რა ძე ხელ მძღვა ნე-
ლობს, რო მე ლიც გა ზეთ “ჩე მი სა ქარ თვე-
ლოს” წარ მო მად გე ნელ თან ძალ ზე გუ ლახ დი-
ლია:-ჩემს გვერ დით ღირ სე ული პე და გო გე ბი 
დგა ნან ქალ ბა ტო ნე ბი: ნი ნო ხო ხო ბაშ ვი ლი, 
თა მარ მურ ვე ლაშ ვი ლი, მა რი ნე ლა გა ზი ძე, ეკ-
ატ ერ ინე ბუ იშ ვი ლი,ბა ტო ნი გო ჩა ხა რი ტო ნაშ-
ვი ლი. მათ თან ერ თად სას წავ ლო პრო ცე სის 
წარ მარ თვა მართლაც მი ად ვილ დე ბა.

სწავ ლა მა ღალ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობს, უხ-
არი ათ სტუ დენ ტებს ლექ ცი ებ ზე მოს ვლა. ახ ლა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ხა ლი სეა სას წავ ლო ცენ-
ტრში, სტუ დენ ტთა მეცხრე სა მეც ნი ერო კონ-
ფე რენ ცი ის თვის ემ ზა დე ბი ან. მათ თან ერ თად 
სა მეც ნი ერო მუ შა ობ აში  პე და გო გე ბიც აქ ტი-
ურ ად არი ან ჩაბ მულ ნი რო მელ თა მი ზა ნია მი-
წო დე ბუ ლი ცოდ ნა სტუ დენ ტებ მა სრულ ყო ფი-
ლად წარ მო აჩ ინ ონ და წარ მა ტე ბას მი აღ წი ონ.

ქარელი

ლაგოდეხი

ახმეტა 

საგარეჯო

გურჯაანი

თელავი

* * *
სის ხლსავ სე, სა ინ ტე რე სო 

ცხოვ რე ბით ცხოვ რო ბენ ქა ლაქ 
სა გა რე ჯოს სას წავ ლო ცენ ტრის 
სტუ დენ ტე ბი მათ ყო ვე ლი დღის 
გა თე ნე ბა უხ არი ათ, უხ არი ათ სას-
წავ ლე ბელ ში მოს ვლა, სა დაც მუ-
დამ თბი ლი და მე გობ რუ ლი გა-
რე მო სუ ფევს. პე და გო გე ბი და 
სტუ დენ ტი ახ ალ გაზ რდო ბა ერთ 
მუშ ტა დაა შეკ რუ ლი და უამ რავ 
ლა მაზ ღო ნის ძი ებ ას ატ არ ებ ენ. 
მარ თლაც და შთამ ბეჭ და ვი იყო 
ხსოვ ნის სა ღა მო, რო მე ლიც ცნო ბი ლი მწერ-
ლის გო დერ ძი ჩო ხე ლის ხსოვ ნას მი ეძ ღვნა. 
არ ას ოდ ეს და ავ იწყდე ბათ ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
მა რა თო ნი-“სა უკ ეთ ესო ბა რა თი”

სას წავ ლო ცენ ტრში შექ მნი ლია ეკ ოკ ლუ ბი. 
-უნ და დავ რგოთ დი დი რა ოდ ენ ობ ით იფ ნის 
ნერ გე ბი დე და მი წის დღეს თან და კავ ში რე ბით, 
ხმა მაღ ლა აცხა დე ბენ სტუ დენ ტე ბი.

უამ რა ვი სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი აქ ვთ მათ 
შო რის დის კუ სია თე მა ზე:”დი დი ფუ ლი რომ 
მქონ დეს, რა ში დავ ხარ ჯავ დი”, მხო ლოდ აქ, 
პრო ექ ტის წე რის ხე ლოვ ნე ბა საც ას წავ ლი ან

გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას თან და კავ ში-
რე ბით ჩა ატ არა წარ მა ტე ბუ ლი ღო ნის ძი ება 
პე და გოგ მა ნე ლი ბრო ლაშ ვილ მა. იგი გა-
მოც დი ლი და ღირ სე ული პე და გო გია, არა-
ერ თი სა ინ ტე რე სო ღო ნის ძი ებ ისა და იდე ის 
ავ ტო რი, სა მა გა ლი თო პი როვ ნე ბა, ერ თგუ ლი 
მე გო ბა რი. – მიყ ვარს, დე დობ რი ვი სიყ ვა რუ-
ლით მიყ ვარს ჩე მი ყვე ლა სტუ დენ ტი და მე-
ამ აყ ება ჩე მი თი თოეული პე და გო გი, ხმა მაღ-
ლა აცხა დებს ქალაქ სა გა რე ჯოს სას წავ ლო 
ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის უფ რო სი, ქალ ბა ტო ნი თა მარ 
ურ დუ ლაშ ვი ლი. 

* * *
ქა ლაქ გურ ჯა ან ში, კა-

ხე თის გულ ში, ძალ ზე 
წარ მა ტე ბუ ლად ფუნ ქცი-
ონ ირ ებს სა ქარ თვე ლო-უკ-
რა ინ ის სი ცი ალ ურ ურ თი-
ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის 
ქა ლაქ გურ ჯა ან ის სას წავ-
ლო ცენ ტრი, სად,სად და... 
დი დი ილი ას სამ შობ ლო-
კუთხე ში, კა ხეთ ში, კარ-
გად იცი ან ცოდ ნის ფა სი 
და მცოდ ნე თა და ფა სე ბა! 
ამ ის ნა თე ლი დას ტუ რია 
ის წარ მა ტე ბე ბი, რო მე ლიც 
აღ ნიშ ნულ სას წავ ლო ცენ-

ტრს გა აჩ ნია, სტუ დენ ტი-ახ ალ გაზ რდო ბის აღ ზრდა გა ნათ ლე ბის საქ მე ში შე ტა ნი ლი დი დი 
წვლი ლით, სას წავ ლო ცენ ტრის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სი ნი ნო ხა-
ზა რა ძე სა კუ თა რი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის გა ზი არ ებ ის ას, პი რუთ ვნე ლად ამ ბობს, რომ წარ მა ტე ბა-
თა სა იდ უმ ლო მა ღა ლი დის ციპ ლი ნის ფორ მატ შია! დი ახ, დის ციპ ლი ნის მო სუს ტე ბა, ყვე ლა ზე 
მძი მე ტვირ თად, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს აწ ევს, ამ იტ ომ ამ სა კითხის გა ჯან სა ღე ბით უნ და 
და ვიწყოთ შე მოქ მე დე ბი თი აღ მას ვლა მეც ნი ერ ული სი მაღ ლე ებ ის აკ ენ, რა მე თუ “გა ნათ ლე ბა 
სა ზო გა დო ებ ას შე იარ აღ ებ ულ არ მი აზე უკ ეთ იც ავს!”

*   *   *
ძირ ძვე ლი, არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი წარ სუ ლის მქო ნე, სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ქა ლაქ თე ლავ ში, უკ ვე 

რამ დე ნი მე წე ლია წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებს სა ქარ თვე ლო-უკ რა ინ ის სი ცი ალ ურ ურ თი-
ერ თო ბა თა ინ სტი ტუ ტის ქა ლაქ თე ლა ვის არ აფ ორ მა ლუ რი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სას-
წავ ლო ცენ ტრი, გა-
ნათ ლე ბის ხა რის ხის 
მარ თვის სამ სა ხუ რის 
უფ რო სის ქალ ბა-
ტონ მაია მჭედ ლიშ-
ვი ლის ხელ მძღვა ნე-
ლო ბით, უნ და აღ ინ-
იშ ნოს ად გი ლობ რივ 
პე და გოგ თა უდ იდ ესი 
სწრაფ ვა სას წავ ლო 
პრო ცე სის სრულ ფა-
სოვ ნე ბი სათ ვის, ის-
ინი დღე ნი ად აგ იღ-
წვი ან იმ ის ათ ვის,რომ 
სტუ დენ ტებ მა მცი-
რე, იოტ ის ოდ ენა სა-
კითხე ბიც კი მეც ნი-
ერ ულ დო ნე ზე აყ ვა ნი ლი გა ნი ხი ლონ, სტუ დენტი-ახ ალ გაზ რდო ბაც თა ვის მხრივ მა ღა ლი სას-
წავ ლო პა თო სი თაა განმ სჭვა ლუ ლი, რო მე ლიც  უფ ლის წყა ლო ბით დოდ მო მა ვალს ჰპირ დე ბა 
თე ლა ვის სას წავ ლო ცენ ტრს, სა დაც ამ დღე ებ ში გუ ბერ ნა ტო რის დო ნე ზე უნ და გა დაწყდეს  
სა კითხი ქა ლაქ თე ლა ვის ცენ ტრა ლურ ად გილ ზე მი წის ნაკ ვე თის გა მო ყო ფას თან და კავ ში რე-
ბით, სას წავ ლო კორ პუ სის აშ ენ ებ ის თვის.
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სასწავლო ცენტრები

აცხადებს მიღებას 
IX და  XII კლასდამთავრებულთათვის

 √ კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 √ გიდი (ტურიზმი)
 √ დაცვა–პატრულირება
 √ კრიმინალისტი
 √ ბანკის ოპერატორი
 √ ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 √ ექთნის თანაშემწე
 √ ფარმაცევტის თანაშემწე
 √ კბილის ტექნიკოსი
 √ ვეტერინარი

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსემესტრიანია, 

გადასახადი - სემესტრში 250 ლარი! 
კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის  
გავლის დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) 
ოქროსბეჭდიან სერთიფიკატს!

ქ. ზესტაფონის სასწავლო ცენტრი
ქ. ზესტაფონი, გ. ჭანტურიას №4
ტელ: 5–58–74–62–22
ქ. ჭიათურის სასწავლო ცენტრი
ქ. ჭიათურა, ყაზბეგის ქუჩა №6
ტელ: 551–73–04–16; 571–50–84–60
ქ. ახალციხის სასწავლო ცენტრი
ქ. ახალციხე – რუსთაველის ქ. №57–ა
ტელ: 591–18–00–28; 568–86–26–74.

ქ. ხაშურის სასწავლო ცენტრი
ქ. ხაშური, დ. აღმაშენებლის №5
ტელ: 558 26–32–38; 551–20–12–25

ქ. გორის სასწავლო ცენტრი
ქ. გორი, სტალინის 14;
ტელ: 599–53–05–14; 
      599–77–73–23
      551–53–03–35

ქ. საგარეჯოს სასწავლო ცენტრი
ქ. საგარეჯო, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №6
ტელ: 599–85–12–06

ქ. გურჯაანის სასწავლო ცენტრი
ქ. გურჯაანი, სანაპიროს ქ. №6
ტელ: 593–54–17–81

ქ. ლაგოდეხის სასწავლო ცენტრი
ქ. ლაგოდეხი – კუდიგორის ქუჩა №4
ტელ: 598 69–19–09

ქ. თელავის სასწავლო ცენტრი
ქ. თელავი, ჭავჭავაძის გამზ. 98
ტელ: 558–99–97–09

ქ. ახმეტის სასწავლო ცენტრი
ქ. ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა №59
ტელ: 598–50–38–25

მეც თქვენი 
სტუდენტი 
გავხდები


