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მისამართი: ქ. თბილისი, ჯავახეთის ქუჩა №7; (მეტრო ვარკეთილთან).
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“EUCEN”–ის საერთაშორისო საგანმანათლებლო 
ევრო აკრედიტაციის მფლობელი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა
ინსტიტუტი

ქ. თბილისის სასწავლო ცენტრი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთო-
ბათა ინსტიტუტის არაფორმალური პროფესიული 
განათლების ფლაგმანია! რომელიც საქართველოს 
მოსწავლე–ახალგაზრდობის გაზეთ “ჩირაღდანი”–ს 
ქალაქ თბილისის ჰუმანიტარული კოლეჯის სასწავ-
ლო–მეცნიერული გაგრძელებაა, მას ადგილზე პე-
დაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავში-
რის თავმჯდომარის მოადგილე აზა ბუაძე – ხელმძღ-
ვანელობს!

აცხადებს მიღებას IX და XII 
კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 

პროფესიული განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 გიდი (ტურიზმი)

 დაცვა–პატრულირება

 საბაჟოს წარმომადგენელი

 ბანკის ოპერატორი

 აუდიტის ასისტენტი

 სოციალური მუშაკი 

 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი

 ექთნის თანაშემწე

 ფარმაცევტის თანაშემწე

 კბილის ტექნიკოსი

სწავლება 
სამწლიანია!

სასწავლო წელი ყველა სპე-
ციალობაზე ორსემესტრიანია, 
გადასახადი – სემესტრში 350 
ლარი! კურსდამთავრებულები 

მიიღებენ სასწავლო პროგ-
რამის გავლის დამადას-
ტურებელ სამენოვან (ქარ-
თულ–უკრაინულ–ინგლი-
სურ) ოქროს ბეჭდიან სერ-
თიფიკატს!



(აკროსტიხი)

გ–უგუნებენ რუსთავ–ქალაქს ცოდნის ფრთები,
ა–ისია – ... მზის სხივები ბრდღვიალებენ.
რ–იგრიგობით შეიმშრალა ნისლმა თმები,
ი–მედებით აქ ჭადრებიც შრიალებენ.
ჩ–ანაფიქრი მით გამართლდა, ღმერთს რომ უხმობ...
ა–ფრებს გაშლი... ოკეანეს გადაცურავ.
ფ–რთები, ფრთები, კვლავ ახალი კიდევ უცხო,
ი–მდენს შრომობ, ცასაც მალე გადახურავ.
ძ–ეძვ–ეკლები გათიბე და ვარდი დარგე,
ე–ნძელები თავს უხრიან აქ მოსულებს.
მ–ამის შვილო, იმას ფიქრობ „ვის რა არგე“,
რ–ამდენს შრომობ... იმედს გვჩუქნი ბევრს და ელევს.
უ–ფლის კუთხეს მოწიწებით გულს გადუშლი,
ს–აიდუმლოს ეტყვი ჩუმად რაც შენია...
თ–უკი ქუჩას ხინჯი ჰქონდა რამე გუშინ,
ა–ხლა შენით ხესაც სული შერჩენია.
ვ–აზი ყვავის, გაფეთქილან აქ ნუშები,
ს–იცოცხლე ქუხს... სიყვარული არ ნახული...
ა–კვირტულან ატმები და ალუჩები...
ხ–ოდა შენით შემოსულა გაზაფხული.
ა–თასნაირ ფერებს იცვლის ცისარტყელა,
ლ–აინერში დაუდვია ბინა ბაღს და
ი–მედებით პატარებიც ამეტყველდა...
ც–რემლი გაშრა, მოშუშდება ნაისრები.
ო–ფლში ცურავს..., შრომის ოფლში, ეს კედლები,
დ–იდი რწმენით... მომავალს ზრდი უფლის მორჩილს.
ნ–იჭიერო... მიგიღია მედლები და...
ი–მდენია მე მის დათვლას ვეღარ მოვრჩი.
ს–ადღეგრძელო უნდა შევსვა, ლექსის ყანწით,
ფ–ერს იცვლიან ნისლიანი სევდის მთები.
რ–ოგორ ვხარობ, ზეცის მადლი მხრებზე გაწვიმს,
თ–ოვლის ფიფქით გაყინული, მეც აქ ვთბები.
ე–ს რამდენი წიგნიხელში გაგიწალდავს,
ბ–ევრიც გლოცავს... ბევრიც დადის დარდმოსხმული.
ი–აკობის ცოდნით იცავ ქართულ ადათს,
ა–ლბათ ღმერთი შენთან არის ჩამოსული.
ჩ–ანაფიქრით რუსთავს კიდევ რას ჰპირდები,
უ–ფრთხი ქარს და... ბედს კი მაინც მისდევ კვალში,
ქ–ალაქია... შენ ხარ ამის ლიდერი და...
ა–მოდის მზე... არ დარჩები შენს ერს ვალში.

   გულნაზი ხარაიშვილი

გარი ჩაფიძემ, რუსთავს ახალი 
ცოდნის ფრთები აჩუქა



გარი ჩაფიძე — საქართველო-უკრაინის 
სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუ-
ტის რექტორი. ქ. რუსთავის აკადემი-
ური ქალაქის დამფუძნებელი. უნივერ-
სიტეტი მოსკოვში დაამთავრა, სხვადას-
ხვა დროს მსახურობდა სანკ-პეტერბურგში, 
ჩელიაბინსკში, კიევში, შემდეგ კი — საქარ-
თველოში, საპასუხიმგებლო და ნომენკლა-

ტურულ თანამდებობებზე. ამჟამად არის 
ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედე-
რაციის წევრი, პროფესორი, 
საქართველოს საერთაშო-
რისო აკადემიის პრეზი-
დენტი, საქართველოს 
ეროვნული აკადემიის 
აკადემიკოსი, საქარ-

თველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღ-
ვაწეთა აკადემია “ქალდეა”-ს აკადემიკოსი, ამერიკის შეერ-
თებული შტატების ლინკოლნის უნივერსიტეტის პროფესორი, 
უკრაინის საკადრო პოლიტიკის მეცნიერებათა აკადემიის აკა-
დემიკოსი, “ფაზისი”-ს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიის შტატის ქ. ფი-
ლადელფიის საერთაშორისო პოლიტიკისა და მთავრობის ინსტი-
ტუტი გარი ჩაფიძის სახელობისაა. ასევე არის საქართველოს 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის გაზეთ “ჩირაღდნის” მთავარი 
რედაქტორი, საქართველოს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს გალაკ-
ტიონ ტაბიძის სახელობის ლიტერატორთა კავშირის თავმჯ-
დომარე, უკრაინის საერთაშორისო რეგიონალური აკადემიის 
ქ. რუსთავის საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი, ავტორია 
100 – 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 ლექსიკონის, ქართულ-
ბელორუსული სასაუბროს, უნგრულ-ქართული ლექსიკონისა და რუ-
მინულ-ქართული ლექსიკონის პირველი ავტორი, რომელთაც დღემ-
დე მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნიათ. მისი კვლევის სფეროებია: 
პედაგოგიკა და პედაგოგიკის ისტორია, მოზარდთა ფსიქოლოგია 
და ფილოსოფიური აზროვნება, პოლიტოლოგია და სამყაროს გარ-
დაქმნის ახალი მოდელი, პოლიტიკა და პიროვნება, პლებისცისტი-
კა და პოლიტიკური თეორიები, მედიცინა და ბიოეთიკა, კულტურა 
და აზროვნება, ჟურნალისტიკა და პიარი, ადამიანთმცოდნეობა 
და პერსონალთა მართვა, პოლიტიკური ფილოსოფია და კატაკ-
ლიზმები XXI საუკუნეში. მიღებული აქვს საქართველოსა და საზ-
ღვარგარეთის ქვეყნების მთავრობათა ჯილდოები, მათ შორის: 
ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, გალაკტიონ ტაბიძის, დავით 
გურამიშვილის სახელობის მედლები და პრემიები, “საქარ-
თველო-უკრაინის მეგობრობის”, “საერთაშორისო მეცნი-
ერული მიღწევებისათვის”, “საერთაშორისო მეცნიერუ-
ლი დამსახურებისათვის” — მედლები. არის ქართული 
პედაგოგიური ელიტის უმაღლესი ჯილდოს — იაკობ 
გოგებაშვილის სახელობის ორგზის მედალოსანი; ასევე 
არის წმინდა გიორგის სახელობის მართლმადიდებლური 
ოქროს ჯვრის ორდენის, “განათლების განვითარებისათ-
ვის” ოქროს ორდენის, ამერიკის შეერთებული შტატების 
თავისუფლების ოქროს ორდენის, “უკრაინის პატრიოტის” 
საპატიო წოდებისა და ოქროს ვარსკვლავის ორდენის, 
მსოფლიო მეცნიერების ფუძემდებლის, პლატონის ოქროს ორდე-
ნისა და ღირსების ორდენის კავალერი.

გარი ჩაფიძე: 
"იყო წარმატებული, არ არის 

პრივილეგია, ეს პასუხისმგებლობაა!"
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ღმერთი ადამიანის მცირე ნაწილს აძლევს სა-
შუალებას, იყოს ჭეშმარიტი პედაგოგი. ზოგიერ-
თები კი ამას მთელი სიცოცხლე სწავლობენ, რა-
მეთუ პედაგოგიკა ყველაზე მდიდარი სპეციალო-
ბაა სულიერების ქვაკუთხედის შექმნით, დიახ, 
პედაგოგებს დიდი სიფრთხილე გვმართებს დღეს, 
გონების არნახული განვითარების ეპოქაში, რო-
დესაც ახალგაზრდობა მხოლოდ ჩვენი ლექცი-
ებით არ სულდგმულობს, როდესაც მათ ხელთაა 
უამრავი ინფორმაციის წყარო, ათასგვარი ხერ-
ხით ცდილობენ დაიოკონ ცნობისწადილი, მაგ-
რამ მთავარი მიმართულების მიმცემი მაინც ჩვენ 
ვართ, მუდამ გვახსოვდეს, რომ აღმზრდელი პა-
სუხს აგებს ქვეყნის წინაშე, ხალხის წინაშე... 

თვით ცხოვრებამ დაწერა კანონი ადამიანის 
ეულად ყოფნის შეუძლებლობაზე, სიცოცხლე მა-
შინაა საინტერესო, სიმდიდრეც მაშინაა სიმდიდ-
რე, სილამაზეც მაშინაა მომხიბვლელი, დიდების 
კვარცხლბეკზე ასვლაც მაშინაა ნამდვილი და 
ყველაფერი ეს მაშინ მოგანიჭებს ჭეშმარიტ ბედ-
ნიერებას, როცა მას ვინმე იზიარებს, ჰყავს გუ-
ლითადი შემფასებელი და დამფასებელი მეგობ-
რის, მოკეთის და ზოგადად, ადამიანის სახით.

მეგობრობას არა აქვს საგანი, მას ცხოვრება 
გვასწავლის. მეგობრობისათვის არ არსებობს 
დროისა და მანძილის პრობლემა, მთავარია სწო-
რად გვესმოდეს მისი აზრი და სიკეთის უზადო 
სურვილი გვმოძღვრავდეს.

და გვაქვს უფლება მცირედაც მოვადუნოთ 
ყურადღება ერთმანეთის მიმართ? გვაქვს უფლე-
ბა არ ვიყოთ კაცთმოყვარენი? არ ვითვისებდეთ 
ადამიანთა ხედვისა და შეცნობის ბრძნულ მეც-
ნიერებას? არა, ნამდვილად არა! ეს დანაშაულია, 
— “იყო ადამიანი, ნიშნავს გრძნობდე შენს პასუ-
ხისმგებლობას”, პასუხისმგებლობა კი, თანაბრად 
სერიოზულია ყველასთვის, მაგრამ ვფიქრობ, 
რომ ყველაზე მეტად მაინც ის აგებს პასუხს, ვი-
საც ყოველდღიური, მთრთოლვარე, შემოქმე-
დებითი კავშირი აქვს მოზარდებთან, მომავლის 
ადამიანებთან. სწორედ მომავლის ადამიანები-
სათვის შეიქმნა საქართველო-უკრაინის სოცი-
ალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის არაფორ-
მალური პროფესიული განათლების სასწავლო 
ცენტრები საქართველოს თითქმის ყველა კუთ-
ხესა და საზღვარგარეთის მთელ რიგ ქვეყნებში. 
მოგეხსენებათ, რომ სადაც დისციპლინა მოისუს-
ტებს, იქ სწავლის ხარისხზე საუბარიც ზედმე-
ტია! – სწორედ ამიტომ ჩვენი სასწავლო ცენტ-
რები მაღალი პასუხიმგებლობითა და ცოდნის 

უმაღლესი დონითაა გამორჩეული... განათლება 
ვერ ეგუება ჩარჩოებს, ამის ნათელი დასტური 
ჩვენი ინსტიტუტის ეგიდით ქ. რუსთავში შექმ-
ნილი აკადემიური ქალაქია, სადაც ბაგა-ბაღიდან 
დაწყებული – დოქტორანტურით დამთავრებული 
განათლების ყველა საფეხურია გახსნილი! – ბაგა-
ბაღი კი... თვითმფრინავში, საბჭოთა წარმოების 
იაკ- 40-ის სალონში გავხსენით და არამარტო ამ 
ტექნიკური მხარით, არამედ აღზრდის ახლებუ-
რი მეთოდების გამოყენებით მოვექეცით მსოფ-
ლიო საგანმანათლებლო სივრცის ყურადღების 
ცენტრში! როგორი უნდა იყოს სკოლა, საიდანაც 
ცოდნის დაუფლების გარეშე წასვლის სურვილი 
ყველა მოსწავლეს გაუქრება?! – შეკითხვა, რო-
მელზედაც პასუხი საუკუნეებია აინტერესებს 
საზოგადოებას, მომავლის სკოლის გასაღები 
ჩვენს ხელშია! – ჩვენ ვიცით როგორი იდეა უნდა 
შევთავაზოთ თანამედროვე ახალგაზრდობას! 
ასევე რუდუნებით დავიწყეთ სასწავლო ცენტრე-
ბის შექმნა. თავიდანვე ცნობილი გახლდათ, რომ 
აუდიტორული სისტემა ბევრს ვერაფერს მოგვ-
ცემდა, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულ კურს-
თან ერთად ჩვენი სტუდენტები პირველსავე კურ-
სებიდან გადიან პრაქტიკებს სპეციალობათა მი-
ხედვით შესაბამის სტრუქტურებში, მაინც, ჩვენს 
აკადემიურ ქალაქში გადავწყვიტეთ შეგვექმნა 
აფთიაქი, სამედიცინო მასაჟის კლინიკა, ინტერ-
ნეტტელევიზია AcademTV-info, აკადემბანკი, 
სტამბა, რედაქცია, იაკობ გოგებაშვილის სახე-
ლობის მუზეუმი, კაფე,იურიდიული კლინიკა, მი-
ზანში სროლის სპორტული დარბაზი,სილამაზის 
სალონი, პანტომიმის თეატრი, ბიბლიოთეკა ყვე-
ლა საჭირო წიგნითა და მათივე ელექტრონული 
ვერსიებით, ამუშავების პროცესშია სამედიცინო 
საწარმო “აკადემფარმი”, მალე გაიხსნება ქართუ-
ლი ეროვნული სუვენირების საწარმო, საერთო 
საცხოვრებელი სტუდენტებისათვის და სხვა. ანა-
ლოგიური, რუსთავის მსგავსი აკადემიური ქალა-
ქების აშენება იგეგმება ოზურგეთში, ჭიათურასა 
და თელავში, ხოლო შემდეგ სხვა რაიონებსაც მო-
ვიცავთ! სწორედ მომავალი თაობების აღზრდი-
სადმი განსაკუთრებული რუდუნებისათვის ჩვე-
ნი სასწავლებელი დაჯილდოებულია მსოფლიო 
მეცნიერების უმაღლესი რანგის ჯილდოებით, 
მიღებული გვაქვს “EUCEN”-ის ხარისხის საერთა-
შორისო საგანმანათლებლო ევრო აკრედიტაცია! 
მიღწეულს არასოდეს ვჯერდებით! — რამეთუ 
იყო წარმატებული – არ არის პრივილეგია, ეს პა-
სუხისმგებლობაა!
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საბავშვო ბაღი გელოდება,
მზიანი დღეა.
აკადემ–ქალაქს 
გაზაფხულის მზე მოჰფენია
პატარას დედას უხარია
და კიდეც ღელავს,
პატარა ბიჭო!
ეს ცხოვრება ახლა შენია!
შენია ახლა ლაინერიც
და მისი საჭეც
შენთვის შენდება ეს ლამაზი.
კოხტა ქალაქიც...
მთლად საქართველო.
მთლად მსოფლიო.
მითხარ ვინ იცის,
იქნება მეტიც...
ვარსკვლავეთშიაც ინავარდო
ლამაზ სიცილით.

ქ. რუსთავის აკადემიური ქალაქი
საბავშვო ბაღი თვითმფრინავში

ორმოცდახუთ მილიონ ადამიანზე მეტი მსოფლიოს ყველა კუთხიდან აფიქსი-
რებს თავის დადებით ემოციებს, საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერ-
თობათა ინსტიტუტის ქ. რუსთავის აკადემიურ ქალაქში აღმზრდელობითი ნოვა-
ციის, თვითმფრინავში გახსნილი საბავშვო ბაგა–ბაღის შესახებ! დედამიწის ყვე-
ლა საინფორმაციო არხისა და მასობრივი ინფორმაციის ეპიცენტრმა რუსთავში 
გადმოინაცვლა...

ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა აღვზარდოთ საქართველოს მომავალი!
მისამართი: ქ. რუსთავი, შევჩენკოს ქუჩა №5; აკადემიური ქალაქი, კორპუსი №3;

ტელ: (0341) 22–45–00.
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ქ. რუსთავის აკადემიური ქალაქი
საშუალო სკოლა

მისამართი: ქ. რუსთავი, შევჩენკოს ქუჩა №5; აკადემიური ქალაქი, კორპუსი №7;
ტელ: (0341) 27–96–00.

საქართველო–უკრაინის სო-

ციალურ ურთიერთობათა 

ინსტიტუტის ქ. რუსთავის აკა-

დემიური ქალაქის საშუალო სკოლაში (X-XI-XII 

კლასები) ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმა-

ნიტარული საგნებისადმი გაძლიერებული სწავლება 

მიმდინარეობს, როგორც საატესტატო, ასევე სააბიტუ-

რიენტო პროგრამით, ჩვენთან სასწავლო ბადის საგნებ-

თან ერთად ისეთი საინტერესო საათებიც ტარ-

დება, როგორიცაა: ბედნიერების, სიმდიდრის, 

ჰარიზმატული ნიჭის, პატ-

რიოტიზმის, პიროვნული 

ზრდის გაკვეთილები...
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მისამართი: ქ. რუსთავი, შევჩენკოს ქუჩა №5; აკადემიური ქალაქი, კორპუსი №5;
ტელ: (0341) 27–94–00.

ქ. რუსთავის აკადემიური ქალაქი
სასწავლო ცენტრი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტი-
ტუტის ქ. რუსთავის აკადემიური ქალაქის არაფორმალური პრო-
ფესიული განათლების სასწავლო ცენტრი მოწინავეობას არავის 
უთმობს, აქ სტუდენტები, პირველსავე კურსიდან გადიან პრაქ-
ტიკებს შესაბამის ინსტანციებში, ბევრი მათგანი, სწავლის პა-
რალელურად, უკვე მუშაობს სპეციალობით, რამეთუ ჩვენთან, 
ცოდნის მიღების უმაღლესი დონე, ორიენტირებულია სასწავლო 
პროცესის სრულფასოვნებასა და დისციპლინის უმაღლეს მაჩვე-
ნებელზე...

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის 
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორ-
სემესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 
ლარი! კურსდამთავრებულები მიიღებენ სას-
წავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ 
სამენოვან (ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) 

ოქროს ბეჭდიან სერთიფიკატს!

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი
 ვეტერინარია
 მცირე მექანიზაცია
 არქიტექტორ–ტექნიკოსი
 (ბრაფიკოს–მემაკეტე)
 ბიბლიოთეკარი
 კორესპონდენტი
 ტელე–წამყვანი
 ტელე–ოპერატორი
 ტელე–რადიო–რეპორტიორი
 სოციალური მუშაკი
 კინო–ტელე რეჟისორი
 მსახიობი
 გამრთობ–ანიმატორი
 ქორეოგრაფი
 ღონისძიებათა მომწყობი
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ქ. რუსთავის აკადემიური ქალაქი
სპეციალისტთა გადამზადების ცენტრი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუ-
ტის ქ. რუსთავის აკადემიურ ქალაქში მაღალ დონეზე ფუნქციონი-
რებს საბანკო საქმის სპეციალისტთა, ბუღალტერთა, აუდიტთა, 
ჟურნალისტთა, ფარმაცევტთა, მასაჟისტთა, ბარმენთა, კულინარ-
თა, მზარეულთა, სტილისტთა გადამზადების სამთვიანი და ექვსთ-
ვიანი კურსები, რომლის პედაგოგებიც, თავიანთი უდიდესი გამოც-
დილებითა და უმაღლესი კატეგორიით, დღევანდელობისადმი მორ-
გებული სპეციალობების სპეციალისტთა მომზადების გარანტად 
იქცნენ!

მისამართი: ქ. რუსთავი, შევჩენკოს ქუჩა №5; აკადემიური ქალაქი, კორპუსი №4;
ტელ: (0341) 25–39–00.
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ქ. ქობულეთის სასწავლო ცენტრი

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 გიდი (ტურიზმი)

 დაცვა–პატრულირება

 საბაჟოს წარმომადგენელი

 ბანკის ოპერატორი

 კორესპონდენტი

 სოციალური მუშაკი

 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი

 ექთნის თანაშემწე

 ფარმაცევტის თანაშემწე

 კბილის ტექნიკოსი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუ-
ტის ქ. ქობულეთის არაფორმალური პროფესული განათლების სას-
წავლო ცენტრში, წელს პირველად დარეკავს ზარი, ნიშნად სასწავ-
ლო წლის დაწყებისა, თორმეტ სპეციალობაზე გადანაწილებული 
სტუდენტთა ჯგუფები, მეცნიერული სრულფასოვნების დასაუფ-
ლებლად აუდიტორიებს მოაშურებს!

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის გამზირი №546;
ტელ: 5–51–55–66–45.

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის 
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით

სწავ-
ლება 

სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა 

სპეციალობაზე ორსემესტ-
რიანია, გადასახადი – სე-
მესტრში 250 ლარი! კურს-
დამთავრებულები მიიღე-
ბენ სასწავლო პროგრამის 
გავლის დამადასტურებელ 
სამენოვან (ქართულ–უკრა-
ინულ–ინგლისურ) ოქროს 

ბეჭდიან სერთიფი-
კატს!
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ქ. ოზურგეთის სასწავლო ცენტრი

მისამართი: ქ. ოზურგეთი, გურიის ქუჩა №5;
ტელ: 5–98–00–09–31; 5–51–31–36–69.

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 გიდი (ტურიზმი)

 დაცვა–პატრულირება

 საბაჟოს წარმომადგენელი

 ბანკის ოპერატორი

 აუდიტის ასისტენტი

 სოციალური მუშაკი

 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი

 ექთნის თანაშემწე

 ფარმაცევტის თანაშემწე

 კბილის ტექნიკოსი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ქალაქ ოზურგეთის სასწავლო ცენტრში სწავლა სამ 
სპეციალობაზე მიმდინარეობს და შეიძლება ითქვას, რომ სტუდენტური ცხოვრება დუღს... 

პირველი სასწავლო წელი ჩვენს ცენტრში გასულ წელს დაიწყო – პედაგოგმა ირინე კალანდაძემ სტუდენტები წაიყვანა 
ოზურგეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში, სადაც ისინი დაესწრნენ პოლონელი სტუმრებისადმი მიძღვნილ კულტურულ 
ღონისძიებას და მათთან ერთად მოსმინეს საინტერესო ინფორმაციები გურიის რეგიონის ღირსშესანიშნაობებისა და ისტო-
რიული ძეგლების შესახებ.

დეკანოზმა მამა ბასილმა, რომელიც ჩვენს სასწავლო ცენტრში რელიგიის ისტორიას ასწავლის, მართლმადიდებლური 
აღმსარებლობის თვალსაჩინოებისათვის ჩაატარა სპეციალური პარაკლისი ჩვენი სტუდენტების თანდასწრებითა და მონა-
წილეობით.

“მთავარანგელოზობის” დღესასწაულთან დაკავშირებით მოვაწყვეთ ექსკურსია სოფელ ჯუმათის მთავარანგელოზის სა-
ხელობის მონასტერში ორმა სტუდენტმა მოამზადა მამა ბასილის დახმარებით თემა მთავარანგელოზისა და ამ მონასტრის 
ისტორიის შესახებ მათ ექსკურსიამძღოლობაც გაუწიეს თანატოლებს!

ავღნიშნეთ “ჯიხეთობა”, ვესტუმრეთ ჯიხეთის დედათა მონასტერს და დავესწარით სადღესასწაულო წირვა–ლოცვას. 
შევიძინეთ სამახსოვრო ეკლესიური აქსესუარები.

მაღალ დონეზე ჩავატარეთ საახალწლო კარნავალი და საგაზაფხულო ღონისძიებათა კვირეული, რომლის დროსაც გან-
საკუთრებული და ორიგინალური ნომრებით გავაოცეთ ოზურგეთელები, ასე მხიარული ღონისძიებითა და მაღალი აკადემი-
ური მაჩვენებლებით დავასრულეთ პირველი და დავიწყეთ მეორე სემესტრი.

მაკა ბრეგვაძე
ქ. ოზურგეთის სასწავლო ცენტრის განათლების

 ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

სწავლება სამწლიანია!

სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე 
ორსემესტრიანია, გადასახადი – სემესტ-
რში 250 ლარი! კურსდამთავრებულები მი-
იღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის და-
მადასტურებელ სამენოვან (ქართულ–უკრა-
ინულ–ინგლისურ) ოქროს ბეჭდიან სერთი-
ფიკატს!

აცხადებს მიღებას IX და XII 
კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 

პროფესიული განათლების ეგიდით
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ქ. ქუთაისის სასწავლო ცენტრი

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ტ. ტაბიძის ქუჩა, მეორე შესახვევი №6;
ტელ: 5–93–36–30–84.

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სოციალური მუშაკი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორ-

სემესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 
ლარი! კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავ-
ლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამე-
ნოვან (ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს 
ბეჭდიან სერთიფიკატს!

აცხადებს მიღებას IX და XII 
კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 

პროფესიული განათლების ეგიდით

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ქ. ქუთაისის არაფორმალური პროფესიული განათ-
ლების სასწავლო ცენტრი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, ტიციან ტაბიძის ქუჩაზე, მეორე შესახვევის ექვს ნომერში, აკაკი 
წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გვერდით. ნათელ და ლამაზ შენობაში.

ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო ინვენტარით, მოწვეულია მაღალი კვალიფი-
კაციის მქონე პედაგოგები, შექნილია ყოველგვარი პირობები სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვისათვის. 

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დღის მეორე ნახევარში, საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინს-
ტიტუტის მიერ დამტკიცებული პროგრამით.

სასწავლო პროცესის სინქრონულად დიდი ყურადღება ეთმობა კულტურულ–საგანმანათლებლო და სპორტული ღონის-
ძიებების, ექსკურსიების მოწყობას, ახლახანს, ბაგრატის ტაძარს ვესტუმრეთ, სადაც სტუდენტები გაეცნენ ქართველი ერის 
ისტორიაში ბაგრატის ტაძრის დანიშნულებას, ადგილს და ღირებულებას. იყო დისკუსია ბაგრატ მე–3 პერიოდის გაერთიანე-
ბული საქართველოს და ამჟამინდელი, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ და სულიერ ერთიანობის საკითხებზე...

ერთი საინტერესო დღე მესხიშვილის სახელობის თეატრში გავატარეთ. დავესწარით თავისუფალი თეატრის სპექტაკლს 
“ჯინსების თაობა”–ს; მეორე დღეს ლექციების შემდეგ დავუთმეთ დრო ამ სპექტაკლის განხილვას და მიღებული დიდი ემო-
ციების ერთმანეთთან გაზიარებას.

ჩვენს სასწავლებელთან ახლოს მდებარეობს ქუთაისის “დინამოს” ფეხბურთის სტადიონი, სადაც წვრთნას გადის ქუთა-
ისის მორაგბეთა გუნდი. საქართველოს საამაყო მორაგბეთა ნაკრებშიც არაერთი ქუთაისელია. მნიშვნელოვანი მატჩების 
დროს ჩვენი სტუდენტები დიდი მონდომებით გულშემატკივრობენ თავიანთი ქალაქის გუნდს.

ატმოსფერო სასწავლებელში საქმიანი და მეგობრულია. ვცდილობთ სტუდენტებს ჰქონდეთ საინტერესო და ხალისიანი 
ცხოვრება.

დაგეგმილი გვაქვს ჩვენი ინტერნეტ საიტის გახსნა, სადაც დაიდება ყველა ინფორმაცია საქართველო–უკრაინის სოცი-
ალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ქ. ქუთაისის სასწავლო ცენტრის შესახებ, რომლითაც ისარგებლებენ არა მარტო ჩვენი 
სტუდენტები და მათი მშობლები, არამედ ყველა დაინტერესებული პირი.

გვაქვს უკეთესი მომავლის და წარმატებების იმედი!
მადონა ხუსკივაძე, პროფესორი

ქუთაისის სასწავლო ცენტრის განათლების ხარისხის მართვის
სამსახურის უფროსი
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ქ. ამბროლაურის სასწავლო ცენტრი

მისამართი: ქ. ამბროლაური, ვ. კობახიძის ქუჩა №2;
ტელ: 5–95–58–42–18.

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსემესტრიანია, გადასახადი 

– სემესტრში 250 ლარი!
კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის და-

მადასტურებელ სამენოვან (ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს 
ბეჭდიან სერთიფიკატს!

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუ-
ტის ქ. ამბროლაურის არაფორმალური პროფესიული განათლების 
სასწავლო ცენტრი წელს სტუდენტთა პირველი ნაკადს მიიღებს 
და სამი წლის შემდეგ – პირველი გამოშვება, სახალხო მეურნე-
ობის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტთა რიგებში ჩამდგარნი, 
ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობისათვის იზრუნებენ!

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრე-
ბულთათვის არაფორმალური პროფესიული 

განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 გიდი (ტურიზმი)

 დაცვა–პატრულირება

 საბაჟოს წარმომადგენელი

 ბანკის ოპერატორი

 აუდიტის ასისტენტი

 სოციალური მუშაკი

 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი

 ექთნის თანაშემწე

 კბილის ტექნიკოსი

 ვეტერინარია
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ქ. ჭიათურის სასწავლო ცენტრი

მისამართი: ქ. ჭიათურა, ყაზბეგის ქუჩა №6;
ტელ: 5–51–73–04–16.

ჩვენი სასწავლებელი მდებარეობს ქ. ჭიათურის ცენტრში, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მოხერხებულ ადგილზე, 
სასწავლებლის გახსნისთანავე მამა გიორგი წერეთლის დახმარებით ჩავატარეთ სასწავლო ცენტრისა და სტუდენტების 
კურთხევა, მამა გიორგიმ დალოცა სასწავლებელი და სტუდენტებს წარმატებები და უფლის კურთხევა უსურვა. ღონისძი-
ებამ ძალიან თბილ და სასიამოვნო გარემოში ჩაიარა, გვაქვს ხატების კუთხე, სადაც სტუდენტები მოდიან და ლოცულობენ.

თითოეული სტუდენტის პირადი მონაცემების საფუძველზე ამოწერილი გვაქვს მათი დაბადების დღეები და სპეციალურ 
მისალოც ბარათებზე, სასწავლებლის ადმინისტრაციისა და სტუდენტების სახელით, (მათი ავტოგრაფებით), ვულოცავთ 
იუბილარს დაბადების დღეს, ასევე სახელობით ეკლესიურ დღესასწაულებსაც. მაგალითად: გიორგობას, თამარობას, ნიკო-
ლოზობას... დამერწმუნებით, რომ ასეთი მიდგომა ძალიან სასიხარულო და სასიამოვნოა სტუდენტებისათვის.

სასწავლო ცენტრში გვაქვს “წინადადებებისა და შთაბეჭდილებების წიგნი”, რომელსაც სისტემატიურად ვაწვდით ჯგუფ-
ხელებს და ვთხოვთ, თითოეულმა სტუდენტმა შეიტანოს თავისი შთაბეჭდილებები, მოსაზრებები, შენიშვნები... ასევე ანო-
ნიმურობის სრული დაცვით ფოიეში განვათავსეთ სპეციალური ყუთი “შენიშვნებისა და წინადადებებისათვის”, რომელიც 
დალუქულია და იხსენება სამეცნიერო საბჭოს სხდომის წინ, სადაც ხდება წერილებში დასმული საკითხების ძირეული გან-
ხილვა.

ინტერესმოკლებული არ იქნება ჟურნალ “ჩემი საქართველოს” მკითხველის ფართო სპექტრი გაეცნოს ამონარიდებს 
სტუდენტების “წინადადებებისა და შთაბეჭდილებების წიგნი–”დან:

“სულ რაღაც ერთი კვირაა, რაც სასწავლო წელი დაიწყო, კმაყოფილები ვართ თქვენი სასწავლო პროგრამით, ძალიან 
მოგვწონს “წინადადებებისა და შთაბეჭდილებების წიგნი”, რადგან შეგვიძლია გაგიზიაროთ ჩვენი შთაბეჭდილებები, ძალიან 
მოგვწონს ლექტორები, გმადლობთ, რომ ინტერესდებით ჩვენი შეხედულებებით ბანკის ოპერატორის სპეციალობის პირვე-
ლი კურსის სტუდენტები.

“მე ცხრა კლასი მაქვს დამთავრებული და როდესაც აქ პირველად დავდგი ფეხი, ყველაფერი შავ ფერებში მესახებოდა, 
მაგრამ აქ გატარებული ერთი დღის მერე, აქაურმა მასწავლებლებმა სულ სხვანაირად დამანახეს ყველაფერი, გმადლობთ, 
მიყვარხართ (თეკლა გურული პირველი კორპუსი).

“მე ძალიან მომწონს აქ ყოფნა, მომწონს თითოეული მასწავლებელი და ჩვენდამი მათი ყურადღებით ძალიან კმაყოფილე-
ბი ვართ. სიმართლე გითხრათ, მართლა მეგონა თავიდან, რომ აქაურ გარემოს ვერ შევეჩვეოდი, თუმცა ახლა კი ვფიქრობ, 
რომ ნეტავ ამ სამმა წელმა ნელა გაიაროს, ყველა ძალიან მიყვარხართ. (ნათია ტაბატაძე პირველი კურსი).

დიახ, ახალგაზრდების ასეთ საოცნებო კერად გადაიქცა საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტი-
ტუტის ქ. ჭიათურის სასწავლო ცენტრი, რომელიც არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით ფუნქციონირებს. 
დარწმუნებული ვარ, მომავალი სასწავლო წლიდან სპეციალობათა ჩამონათვალი და სტუდენტთა რაოდენობა საგრძნობლად 
გაიზრდება.

მაღალ დონეზე და შთამბეჭდავად ჩავატარეთ გაზაფხულისა და ახალგაზრდობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 
ხოლო საექსკურსიო კუთხით შედგენილი გვაქვს ჯგუფის კურატორთა სპეციალური სამუშაო გეგმები.

თამარ ჩხეიძე
ქ. ჭიათურის სასწავლო ცენტრის განათლების ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი.

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სოციალური მუშაკი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორ-

სემესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 
ლარი! კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავ-
ლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამე-
ნოვან (ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს 
ბეჭდიან სერთიფიკატს!

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 
პროფესიული განათლების ეგიდით
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ქ. ხაშურის სასწავლო ცენტრი

საქართველო–უკრაინის სოციალური ურთიერთობათა ინსტიტუტის 
ქ. ხაშურის არაფორმალური პროფესიული განათლების სასწავლო ცენ-
ტრი, მიუხედავად, ძალზე მცირე ისტორიისა, შეიძლება ითქვას, რომ 
საკუთარი ხელწერის საგანმანათლებლო დაწესებულებად იქცა, აქ გა-
მეფებული დისციპლინა, წესრიგი და ცოდნის დაუფლებისადმი განსა-
კუთრებული მიდგომა, საფუძველს გვაძლევს ხმამაღლა ვთქვათ, რომ 
წარმატებები გარდუვალია!

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 
პროფესიული განათლების ეგიდით

მისამართი: ქ.ხაშური, მ. გორკის ქუჩა №2; 
ტელ: 5–58–26–32–38; 5–51–20–12–25

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი

 სოციალური მუშაკი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი
 ვეტერინარია

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობა-

ზე ორსემესტრიანია, გადასახადი – სე-
მესტრში 250 ლარი! კურსდამთავრებუ-
ლები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის 
გავლის დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქ-
როს ბეჭდიან სერთიფიკატს!
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ქ. დუშეთის სასწავლო ცენტრი

მისამართი: ქ. დუშეთი, სტალინის ქუჩა №92;
ტელ: 5–95–15–64–84; 5–93–26–12–64.

აცხადებს მიღებას IX და XII 
კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 

პროფესიული განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 გიდი (ტურიზმი)

 დაცვა–პატრულირება

 საბაჟოს წარმომადგენელი

 ბანკის ოპერატორი

 აუდიტის ასისტენტი

 სოციალური მუშაკი 

 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

 მცირე მექანიზაცია

 ექთნის თანაშემწე

 ფარმაცევტის თანაშემწე

 კბილის ტექნიკოსი

 ვეტერინარია

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსემესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 ლარი! 

კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს ბეჭდიან სერთიფიკატს!

საქართველო–უკრაინის სოციალური ურთიერთობათა ინსტიტუტის ქ. დუშეთის არა-
ფორმალური პროფესიული განათლების სასწავლო ცენტრი, თავისი სპეციალობებით, 
სწორედაც რომ მორგებულია აგრარულ სპეციფიკას, დღევანდელი დღის წამყვან სპეცი-
ალობებთან შერწმით.
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ქ. საგარეჯოს სასწავლო ცენტრი
საქართველო–უკრაინის სოციალური ურთიერთობათა ინსტი-

ტუტის ქ. საგარეჯოს არაფორმალური პროფესიული განათლების 
სასწავლო ცენტრი ყოველთვის გამოირჩეოდა მიზანსწრაფულო-
ბითა და ცოდნის მიღების სურვილით, ამიტომაც ამ არაჩვეულებ-
რივ მხარეში შექმნილი ეს ცენტრი, პროფესიული დაოსტატების 
კერად იქცა...

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის 
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით

მისამართი: ქ. საგარეჯო, დ. აღამაშენებლის ქუჩა №6;
ტელ: 5–93–92–49–46.

  კომპიუტერული ტექნოლოგიები
  გიდი (ტურიზმი)
  დაცვა–პატრულირება
  საბაჟო წარმომადგენელი
  ბანკის ოპერატორი
  აუდიტის ასისტენტი
  სოციალური მუშაკი
  სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
  ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
  ექთნის თანაშემწე
  ვეტერინარია
  კბილის ტექნიკოსი

სწავლება 
სამწლიანია!

სასწავლო წელი ყველა 
სპეციალობაზე ორსემესტ-

რიანია, გადასახადი – სემეს-
ტრში 250 ლარი! კურსდამ-
თავრებულები მიიღებენ სას-
წავლო პროგრამის გავლის 
დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგ-

ლისურ) ოქროს ბეჭდიან 
სერთიფიკატს!
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ქ. გურჯაანის სასწავლო ცენტრი

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსემესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 ლარი! 

კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს ბეჭდიან სერთიფიკატს!

საქართველო–უკრაინი სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ქ. გურჯაანის სასწავლო ცენტ-
რის დაცვა–პატრულირების სტუდენტებმა პრაქტიკა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  
თელავის დაცვის პოლიციაში გავიარეთ.

ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაძლევდნენ უაღრესად სასარგებლო რჩევებს საკმაოდ საინტერესო 
მაგალითებით დასაბუთებულს. ვისმენდით გულახდილ საუბრებს – გულახდილობა ხომ უპირველესი 
იარაღია არასწორი ინფორმაციის წინააღმდეგ. მათი სწავლების საფუძველზე ყველამ გავაცნობიერეთ, 
რომ ჩვენი პროფესია პასუხისმგებლობის უდიდეს გრძნობას და პრინციპულობას მოითხოვს. ჩვენდამი 
დაკისრებულ მოვალეობას, აღებულ ვალდებულებებს, კეთილსინდისიერად უნდა მოვეკიდოთ. გავი-
გეთ, რომ არ არსებობს სიტუაცია ან მდგომარეობა, საიდანაც გამოსვლა არ შეიძლება. გვასწავლეს, 
რომ სამართლიანობას ჩვენს პროფესიაში უდიდესი ადგილი უკავია. სამართლიანობა იმ ძვირფას ქვას 
ჰგავს, რომელიც ერთადერთი უნიკალური და ფასდაუდებელია. ჩვენთვის ცხადზე ცხადი გახადეს, რომ 
ვერავითარი ძალა ამ ქვეყანაზე ვერ შეუქმნის ჩვენს პროფესიას ავტორიტეტს. იგი თავად უნდა შევქმ-
ნათ და ამ შექმნილს გავუფრთხილდეთ, რომელიც დიდი შრომის ფასად გვექნება მოპოვებული. ამ ყვე-
ლაფრის ცოდნა აუცილებელია მარტო იმიტომ, რომ სხვაგვარად ყველა მცდელობა იყო წარმატებული 
შენს საქმიანობაში, ფუჭია, ყალბი და უშედეგო.

ბრმა იქნება ადამიანი, რომელიც მათ შრომას ვერ დაინახავს და უმადურია – ის, ვინც ამას არ და-
აფასებს!

დიდი მადლობა ჩვენი სასწავლებლის რექტორს, პროფესორ გარი ჩაფიძეს იმისათვის, რომ ქ. გურ-
ჯაანის სასწავლო ცენტრის გახსნით, ამ საინტერესო სპეციალობას გვაზიარა, მადლობა ყველა იმ პე-
დაგოგს, თელავის დაცვის პოლიციის ყველა იმ თანამშრომელს, რომლებმაც ალალად და დაუზოგავად 
გაიღეს დრო, ცოდნა და გამოცდილება და აქტიურად მონაწილეობდნენ ჩვენს პროფესიონალებად ჩა-
მოყალიბებაში.

ქ. გურჯაანის სასწავლო ცენტრის
დაცვა–პეტრულირების სპეციალობის

სტუდენტები

მისამართი: ქ. გურჯაანი, სანაპიროს ქუჩა №6;
ტელ: 5–93–54–17–81.

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის 
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 გიდი (ტურიზმი)

 დაცვა–პატრულირება

 საბაჟოს წარმომადგენელი

 ბანკის ოპერატორი

 აუდიტის ასისტენტი

 სოციალური მუშაკი 

 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი

 ექთნის თანაშემწე

 ფარმაცევტის თანაშემწე

 კბილის ტექნიკოსი
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სწავლება სამწლიანია!

სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსე-
მესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 ლარი! 
კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო 
პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს ბეჭდიან 
სერთიფიკატს!

ქ. ლაგოდეხის სასწავლო ცენტრი

მისამართი: ქ. ლაგოდეხი, კუდიგორის ქუჩა №4;
ტელ: 5–98–69–19–09

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის 
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სოციალური მუშაკი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი
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ქ. თელავის სასწავლო ცენტრი

საქართველო–უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუ-
ტის ქ. თელავის სასწავლო ცენტრი ანდამატივით შეერწყა განათ-
ლების იმ ძირძველ ტრადიციებს, რომელიც კახეთის რეგიონს და 
განსაკუთრებით კი ქალაქ თელავს გააჩნია, ამიტომაც ჩვენი სას-
წავლო ცენტრის სპეციალობებზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება 
და სასწავლო–შემოქმედებითი ატმოსფეროც საინტერესო ხდება.

მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი №16;
ტელ: 5–58–99–97–09.

აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის 
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სოციალური მუშაკი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსემესტრიანია, 

გადასახადი – სემესტრში 250 ლარი! კურსდამთავრებულები 
მიიღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ 
სამენოვან (ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს ბეჭდიან 
სერთიფიკატს!
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მისამართი: ქ. ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა №59,
ტელ: 5–98–50–38–25

ქ. ახმეტის სასწავლო ცენტრი

უკვე მესამე წელია ახმეტის სასწავლო ცენტრი იმ საერთო ოჯახის წევრია, რომელსაც საქართვე-
ლო–უკრაინის სოციალური ურთიერთობათა ინსტიტუტი ჰქვია.

თავიდანვე ახმეტაში სასწავლო ცენტრის გახსნამ დიდი აღფრთოვანება და ვნებათაღელვა გა-
მოიწვია, ვინაიდან რაიონში არ იყო არცერთი რანგის სასწავლებელი. სასწავლო ცენტრში გახსნილ-
მა სპეციალობებმა მაგნიტივით მიიზიდა ახალგაზრდობა და დაცვა–პატრულირების სპეციალობაზე 
მსურველთა რიცხვმა იმ რაოდენობას გადააჭარბა, რომ ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა ყველას დაკ-
მაყოფილება.

აქ შექმნილია სასურველი ატმოსფერო, სწორად შერჩეული შიგაგანაწესი, საშუალებას აძლევს 
სტუდენტებს შორეული სოფლებიდანაც შეძლონ სასწავლებელში სიარული, გვყავს კვალიფიციურ 
პედაგოგთა კადრები, ყოველივე ეს ჩვენს სასწავლებელს ნდობას და ავტორიტეტს უზრდის.

მარინა ხაზარაძე
ქ. ახმეტის სასწავლო ცენტრის

განათლების ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

აცხადებს მიღებას IX და XII 
კლასდამთავრებულთათვის არაფორმალური 

პროფესიული განათლების ეგიდით

 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი (ტურიზმი)
 დაცვა–პატრულირება
 საბაჟოს წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სოციალური მუშაკი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა–ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი
 ვეტერინარია

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსე-

მესტრიანია, გადასახადი – სემესტრში 250 ლარი! 
კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო 
პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამენოვან 
(ქართულ–უკრაინულ–ინგლისურ) ოქროს ბეჭ-
დიან სერთიფიკატს!
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მისამართი: ქ. რუსთავი, შევჩენკოს ქუჩა №5
აკადემიური ქალაქი, კორპუსი №6

ტელ.: (0341) 22 74 00



წმინდა ბარბარეს სახელობის

ეკლესია ქ. რუსთავის 

აკადემიურ ქალაქში


