Mariam Chegiani
Student of Humanity Science Faculty

Hello,
I have involved in DARE project in the 4th course of my studying. I liked the project ideas
and made several university activities for its implementation together with DARE team. I
liked the activities that the project envisages. It is especially important supporting the
students with inclusive education needs and students of national minorities in receiving
higher education. These ideas are humane and allow my friends to improve their learning
conditions and enhance their knowledge.
The cycle of events was trainings on national minority issues, trainings of students with
special educational needs, discussion on the topic "My Friend Is Different", students
conference, etc.

მარიამ ჩეგიანი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი
მოგესალმებით,
ჩვენ წარმოგიდგეთ სტუდენტთა ჩართულობას DARE-პროექტში. პროექტი, როგორც
ვიცით 2015 წელს დაიწყო და მაშინ სტუდენტი ვიყავი, ამ წლიდან მე ჩართული ვარ
პროექტის განხორციელების პროცესში.

მომეწონა პროექტის იდეები და მისი განხორციელებისათვის უნივერსიტეტის
რამდენიმე ღონისძიება DARE - -ს გუნდთან ერთად ერთობლივად
განვახორციელეთ. მომეწონა ის აქტივობები, რომელსაც პროექტი ითვალისწინებს.
ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო სემინარები ინკლუზიურ განათლებაზე,
რადგან მე ისტორიულზე ვსწავლობდი და ეს სასიამოვნო სიახლე იყო ჩემთვის.
მოგვიანებით სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე დავამუშავე თემა, რომელიც
საქართველოს ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებთა დემოგრაფიასა და განსახლებას
ეხებოდა, მონაწილეობას ვიღებდი დარეს კონსორციუმის მე-3 შეხვედრაში თელავის
იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იყო ღონისძიებების ციკლი:
ტრენინგები ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში, ტრენინგები სპეციალური
საჭიროებების სტუდენტებთან, დისკუსია თემაზე „ ჩემი მეგობარი განსხვავებულია“,
სტუდენტური კონფერენცია და ა. შ.
DARE- ს იდეები, რომელიც ძირითადად ეხება ინკლუზიური საგანმანათლებლო
საჭიროებების

მქონე

სტუდენტებისა

და

ეროვნული

უმცირესობების

წარმომადგენელი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში
ხელის შეწყობას, ხელს შეუწყობს და

საშუალებას მისცემს ჩემს მეგობრებს

გაიუმჯობესონ სასწავლო პირობები და გაიღრმავონ ცოდნა.
სწორედ, ამ პროექტმა მისცა ბიძგი განათლების ფაკულტეტზე ჩამოყალიბებულიყო
კულტურის კვლევებისა და ინტერკულტურულ ურთიერთობათა კვლევის ცენტრი,
რაც სამომავლოდ დაგვეხმარება მნიშვნელოვანი

ნაბიჯები გაიდაიდგას ამ ტიპის

პროექტების რეალურად განხორციელების გზაზე.
ახლა მე ვთხოვ განათლების ფაკულტეტის სტუდენტს სამირა პირგასიმოვას
მოგვითხროს როგორ აღმოჩნდა პროექტში.

Shakhila Iusobova
Student of Georgian language preparation 60 ESTC program
of Sokhumi State University

I study at Sokhumi State University, I am a student of Georgian language preparation 60
ESTC program. However, when I learned about Georgian language free courses and English
language free courses in DARE program, I decided to register and start studying. We have
Georgian language twice a week and English once a week- 4 hours.
Why do I want to learn Georgian language?
As I am a citizen of Georgia and I think I should know the state language. I lived in Russia,
Azerbaijan and Turkey for a while, but I believe that as I love Georgia, I decided to live in
this country. And it is my homeland, because I was born here and I grew up. I love
Azerbaijan, but my homeland is Georgia and I want to live here. That's why I learn Georgian
language.
At first time I started writing and reading. Then we began studying the methods of usage of
language communication. Ms. Rusudan Pipia is our teacher and I am very satisfied.
I want to continue these courses and ask project organizers to continue funding these courses
because many people are interested in learning Georgian and English languages.

შახილა იუსუბოვა
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენის მოსამზადებელი 60
კრედიტიანი პროგრამის სტუდენტი
ვსწავლობ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ვარ ქართული ენის
მოსამზადებელი 60 კრედიტიანი სახელმწიფო პროგრამის სტუდენტი. მიუხედავად
ამისა, როცა გავიგე DARE - ს პროგრამაში ქართული ენის უფასო კურსების და
ინგლისური ენის უფასო კურსების შესახევ. გადავწყვიტე დავრეგისტრირებულიყავი
და დავიწყე სწავლა. ქართული ენა კვირაში ორ დღეს გვაქვს, ხოლო ინგლისური
კვირაში ერთი დღე 4 საათი.
რატომ მინდა რომ ვისწავლო ქართული ენა?
რადგან მე ვარ საქართველოს მოქალაქე და მიმაჩნია უნდა ვიცოდე სახელმწიფო ენა.
მე ვცხოვრობდი რუსეთში, აზერბაიჯანშიც, თურქეთშიც ცოტა ხანი, მაგრამ მიმაჩნია,
რადგან საქართველო მიყვარს გადავწყვიტე ამ ქვეყანაში ვიცხოვრო. და ის არის ჩემი
სამშობლო, რადგან აქ დავიბადე და გავიზარდე. მე მიყვარს აზერბაიჯანი, მაგრამ
ჩემი სამშობლო არის საქართველო და აქ მინდა ვიცხორო. ამიტომ ამიტომ ვსწავლობ
ქართულ ენას.
პირველად დავიწყე წერა-კითხვის სწავლა. შემდეგ გადავედით ენის საკომუნიკაციოს
გამოყენების მეთოდების შესწავლაზე. მასწავლის ქალბატონი რუსუდან ფიფია
ძალიან კმაყოფილი ვარ.
მინდა გავაგრძელო ეს კურსები და ვთხოვო პროექტის ორგანიზატორებს გააგრძელოს
ამ კურსების დაფინასება, რადგან ქართული ენისა და ინგლისური ენების შესწავლის
მსურვფელი ბევრი ადამიანია.

Samira Pirgasimova
Teacher Education (primary level) Bachelor’s program of Education Faculty

I am Azeri, but I was born and raised in Georgia. I have chosen Teacher Education
Bachelor’s program of Sokhumi State University. It was a pleasant surprise for me when I
heard about DARE's ideas that help national minorities in obtaining higher education.
I was delighted when I learned about the free Georgian language courses, because I
want to learn better the language of the country, where I live.
I am Azeri but Georgia is my homeland and I want to be a perfect citizen. Azeri and
Armenian students are studying with me in Georgian language courses. We study in free
Georgian courses already the second semester and we are trying to overcome this course
successfully.
My friends and I need to learn Georgian language not only for our profession but for
communication. Thanks to this DARE project leaders, which gave us a chance to study
Georgian and English languages.
Free English language courses are already created, we are also in this courses and few
lessons have already conducted.
Thank you for your attention.

We hope these courses will be successful too.

სამირა პირგასიმოვა
განათლების ფაკულტეტის მასწავლებლის განათლების (დაწყებითი საფეხური)
საბაკალავრო პროგრამა
მე აზერბაიჯანელი ვარ, მაგრამ დავიბადე და გავიზარდე საქართველოში
საქართველოში. სასწავლებლად ავირჩიე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მასწავლებლის განათლების (დაწყებითი საფეხური) საბაკალავრო პროგრამა..
ჩემთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო, როდესაც გავიგე DARE -ს იდეების
შესახებ, რომელიც ეროვნულ უმცირესობებს ეხმარება უმაღლესი განათლების
მიღებაში.
გამიხარდა როცა გავიგე ქართული ენის უფასო სასწავლო კურსების
არსებობის შესახებ და მაშინვე ჩავეწერე. რადგან მსურს უკეთ ვისწავლო ენა, სადაც
ვცხოვრობ.
მე აზერბაიჯანელი ვარ მაგრამ საქართველო ჩემი სამშობლოა და მინდა მისი
სრულყოფილი მოქალაქე ვიყო. ქარტული ენის კურსებზე ჩემთან ერთად სწავლობენ
აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები. უკვე მეორე სემესტრია დავდივართ და
ვცდილობთ წარმატებით დავძლიოთ ეს სასწავლო კურსი.
მე და ჩემი მეგობრებისთვის აუცილებელია ქართული ენის სწავლა
არამარტო ჩვენი პროფესიისთვის, არამედ კომუნიკაციისთვის. ამ საშუალებისთვის
დიდი მადლობა DARE - ს პროექტის ხელმძღვანელებს, რომლემბაც ჩვენ საშუალება
მოგვცეს ქართული და ინგლისური ენები ვისწალოთ.
ახლახან შეიქმნა ინგლისური ენის უფასო კურსებიც, ჩვენ ჩავეწერეთ და უკვე
რამდენიმე მეცადინეობა ჩაგვიტარდა. იმედი გვაქვს ეს კურსებიც წარმატებული
იქნება.
გმადლობთ ყურადღებისთვის.

