Ախալքալաքում Հունարեն լեզվի կիրակնօրյա դպրոց է գործում
Հույները Ախալքալաք եկան XIX դարաի I կեսին էրզրուﬕց եւ ﬕնչեւ այսօր ապրում են
մունիցիպալիտետում, որը աչքի է ընկնում էթնիկ բազմազանությամբ: Այս պահի դրությամբ
Սամցխե-Ջավախեթիում 163 հունական եւ խառը՝ հունա-հայկական ընտանիք կա:
«Վրաստանում բնակվող շատ հունական ընտանիքներ տեղափոխվեցին հունաստան
բնակության համար: Ի տարբերություն այլ Հույների Ջավախքում ապրող Հույները չեն լքում
հայրենիքը: Դրա համար որոշեցինք Ախալքալաքում հիﬓել Հունարեն լեզվի ուսուցման
կիրակնօրյա դպրոց, ինչում ﬔզ օգնեց Վրասատնում Հունաստանի դեսպանությունը:
Կենտրոնի գոյությունը պարտադիր է, որ չկտրվեն հայրենի արմատներից, պահպանենք ﬔր
նույնակնությունը եւ որ երիտասարդ սերունդը սովորի լեզուն, որով ստեղծվեց «Իլիականը»
և «Ոդիսականը»:

Employees: 2 locals
Total udget of the roject: GEL 6,640.00
EUhare: GEL 5,640.00
Co-ﬁnancing: GEL 1,000.00

Մեր կենտրոնի նորագույն աուդիո ծրագրերով եւ տեխնիկայով կահավորման հարցում
օգնեց Եվրաﬕությունը: Դրամաշնորհի տեսքով հատկացրած գումարով վերանորոգեցինք
շենքը, ձեռք բերեցինք նոթբուքներ, ականջակալներ եւ Հունարեն լեզվի ծրագիր» - ասաց
սամցխե Ջավախեթիի Հույների ﬕավորված ﬕության «Պատրիդայի» նախագահ՝ Միխեիլ
Կոլիկիդը:
Կիրակնօրյա դպրոցում երկու տաս հոգանոց խումբ ստեղծվեց, հունարեն լեզուն սովորեցնում
է պրոֆեսիոնալ ուսուցիչը, որը հունարենից բացի տիրապետում է վրացերեն, հայերեն, եւ
ռուսերեն լեզուներին, հինչը հշտացնում է աշակերտների հետ հարաբերությունը:

«Խումբը բազմաբղետ է որոշները լավ գիտեն վրացերեն, որոշները հայերեն իսկ ոմանք ռու
սերեն: Սա իհարկե սկզբից որոշ դժվարություններ էր ստեղծում, սակայն այսօրվա
դրությամբ ազգային արգելքները հաղթահարեցինք եւ կայուն ուսուﬓական գործընթացը
անխափան իրկանացնում ենք» - ասում է հունարել լեզվի ուսուցիչը:
Դժվարություն ստեղծեց COVID-19-նն էլ: Դասասենյակում կազմավորված գործընթացը,
կարճ ժամանակով առցանց ռեժիﬕ անցավ: Այս հարցում, ինչպես Միխեիլ Կոլիկիդին է
հայտարարում, անգնահատելի է GIPA-ի ներդրում: Համալսարանը դպրոցին կիսեց
սեփական փորձը եւ առցանաց ուսուﬓական գործընթացը անխափան ընթացավ:
«Հեշտ չէր նոր իրականության հետ հաշտվելը: Սակայն GIPA-ի եւ LAG-ի աջակցությամբ
այս դժվարությունն էլ հաղթահարեցինք: Նրանք չէին ուզում դադարեցնել ուսումը: Արդեն
գիտելիքների այնպիսի մակարդակ ունեն, որ ազատ կարող են իրար հետ հունարեն զրուցեն
եւ աﬔնա կարեւորն այն է, որ նրանց ﬕ բան է ﬕավորում՝ մայրենի լեզվի սերը» - ասաց
Միխեիլ Կոլիկիդը:
Դպրոցի ակտիվ գործունեությունը պայմանավորեց 2 աշխատատեղի ստեղծում,
հետաքրքրություն առաջացրեց հույն բնակչության ﬔջ եւ դրդեց նրանց ընդգրկվել
հասարակական կյանքում:
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ »õ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇª (ENPARD)-·ÛáõÕÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ» Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ,
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ (DRDVE/GIPA):
Ü³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ, ELVA Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÎáñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÛáõç»áíª 179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.

