
არამსგავსობა – ჩვენი უშრეტი წყაროა

ჩვენ ვებრ
ძვით 

დისკრიმინაციას

ჩვენ პატივს ვცემთ 
განსხვავებებს

ჩვენ განსხვავებულნი 

ვართ

კულტურათაშორისი განათლება 
ემიგრანტი მოსწავლეების თანდათანობითი 
ადაპტაციისთვის კვიპროსის სკოლებსა და 
საზოგადოებაში

Γεωργιανά

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
კვიპროსის პედაგოგიური ინსტიტუტი
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ა. ზოგადი დებულებები
„კულტურათაშორის განათლებაზე“ მსჯელობისას გამოთქმული 
საყოველთაოდ მიღებული აზრი გამოიხატება იმაში, რომ 
თანამედროვე საზოგადოება უფრო და უფრო მრავალკულტურული 
ხდება. თუმცა, სინამდვილეში თვით ამ დისკუსიის წარმოშობის 
ფაქტი გამოწვეულია არა იმით, რომ წარსულში საზოგადოება 
ერთფეროვანი იყო,1 არამედ იმით, რომ მისი მრავალკულტურული 
ხასიათი თვალსაჩინო გახდა მიგრაციული პროცესებიდან და 
ევროპაში მოსახლეობის გადაადგილებიდან გამომდინარე.

კვიპროსზე, როგორც საზოგადოება, ასევე სკოლებიც 
მრავალეროვნულია,2 რადგან სკოლებში იღებენ ბავშვებს 
განსხვავებული ოჯახებიდან, რომლებიც საუბრობენ სხვადასხვა ენაზე, 
ბერძნულის ადგილობრივ დიალექტებზე, რომელთაც გააჩნიათ სხვადასხვა 
ურთიერთობითი, ემოციური და საგანმანათლებლო მოთხოვნილებები, სწავლის 
გარკვეული ტემპის მქონე ბავშვებს, განსხვავებული უნარებით ან განსხვავებული კულტურული გამოცდილებით 

(რელიგია, ტრადიციები, ფასეულობები და ა.შ.). ამრიგად, ცნება „მრავალკულტურულობა“ 
გულისხმობს ურთიერთშეხებას ადამიანის საკუთარ კულტურასა და მისი გარემოცვის 

კულტურას შორის; ეს კულტურები გარკვეულწილად განსხვავდება 
ერთმანეთისგან „ერთგვაროვანი“ ეროვნული ჯგუფის ფარგლებშიც კი, მაგრამ 
თანაარსებობენ უნივერსალურ ფინანსურ და ტექნოლოგიურ საზოგადოებაში. 

ოჯახში, თანატოლთა წრეში, სკოლაში ბავშვები ერთმანეთს არ ჰგვანან, 
თუმცა ამჟღავნებენ საკუთარ ხასიათს სხვადასხვა ფორმით, წარმოაჩენენ 
რა ამ სახით საკუთარ ინდივიდუალობას3.

განათლების სფეროში მეტწილად სკოლებს უწევთ მრავალ საკითხთან 
შეხება, არა ინდივიდუალობის მიზეზით, როგორც ასეთის, არამედ 
მისი გამოვლინების სხვადასხვა ფორმების ურთიერთშეხებისა და 

სკოლებისა და საზოგადოების მიერ წამოყენებული საგანმანათლებლო 

1 ხ. კაციკასი და ე. პოლიტუ (1999) არამსგავსობა კლასს მიღმა. გამომცემლობა „გუტენბერგი“.
2 ა. ანდრუსუ (1996) მე და შენ, აქ და ამჟამად. გამომცემლობა „ფემელიო“. 
3 ა. გოტოვოსი (2001) უნივერსალურობა, არამსგავსობა და ინდივიდუალობა: შეხედულებანი განათლების 
მნიშვნელობის თაობაზე. იანინის უნივერსიტეტი.
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მოთხოვნების გამო. ეს საკითხები ეხება  სწავლების ყველაზე ეფექტური ფორმების ძიებას ისეთ კლასში, 
რომელშიც ბავშვების უმეტესობა უცხო ენებზე საუბრობს, ან იმას, თუ როგორ უნდა იქნას გამოძებნილი 
წონასწორობა ცოდნის შემოწმების საგამოცდო ფორმაზე დამყარებული სისტემის მოთხოვნებს, სწავლის 
ანალიტიკური პროგრამის შინაარსსა და მოსწავლეთა რეალურ საჭიროებებს შორის.

ამ კითხვებზე პასუხების ძიება არც იოლი საქმეა და არც სწორხაზოვანი, იმის გათვალისწინებით, რომ 
ყოველი ცალკეული კლასი განსხვავებული ბავშვებისა და პედაგოგებისგან ყალიბდება. კონფლიქტებისა და 
სირთულეების მიუხედავად, სიხარულისა და იმედგაცრუების მიუხედავად, ქმედებებისა და მათზე რეაქციის 
მიუხედავად, ჩვენ ყველას გვმართებს მუშაობა საერთო მიზნის მისაღწევად ყოველდღიური სწავლების 
საფუძველზე. საკლასო ოთახის რეალობა ყოველდღიურად იცვლება და ყალიბდება ყველა მონაწილე მხარის 
მოქმედებების საფუძველზე.

ძირითადი პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ბავშვს, თითოეული მათგანის ცხოვრების ინდივიდუალური 
პირობების მიუხედავად, შეუძლია ისწავლოს, იმოქმედოს და მოახდინოს ზეგავლენა გარშემო შექმნილ 
ვითარებასა და ერთმანეთზე. ბავშვები არ იზღუდებიან და არ იკეტებიან თავისი ეროვნული კუთვნილების, 
სქესის ან საჭიროებების ფარგლებში; პირიქით – ისინი მონაწილეობენ სოციალური და კულტურული გარემოს 
მუდმივ ცვლილებებში.4 

ამავე დროს, ადამიანის უფლებების პატივისცემა ქცევის კონტროლის ძირითადი ღერძია, რადგან პირადი 
საქციელის გამოვლენის ყველა ფორმა მისასალმებელი არ არის (მაგალითად, ფაშიზმის კულტურა). მიზანი 
იმაში მდგომარეობს, რომ ყოველმა ჩვენგანმა გააცნობიეროს თავისი შეზღუდვები, გაგებით მოეკიდოს 

4 პ. შმიდტკე (2007) კულტურის კონცეფცია. ევროპის საბჭოში წარდგენილი ნაშრომი, პესტოლაცი მოდული „ბ“, სემინარი 
ინსტრუქტორებისთვის კულთურათშორისი განათლების შესახებ. ოსლო, ნორვეგია, 10–13 ოქტომბერი 2007 წ.
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სამყაროს აღქმის სხვა მეთოდებს, შეიზღუდოს ქსენოფობიისა და რასიზმის გამოვლინება, ასევე მონაწილეობა 
მიიღოს ჰარმონიული თანაარსებობის შემოქმედებითი კულტურის შექმნაში.

ინდივიდუალობის მართვის და კულტურათაშორისი აღზრდის საწყისი წერტილია ის ფაქტი, რომ ინტერესი 
უნდა ეფუძნებოდეს სასარგებლოობის მოსაზრებებს ბავშვებისთვის სასკოლო ასაკიდან. სხვების არამსგავსობა 
ჩვენ იმ დონეზე გვაინტერესებს, რომ ის შესაძლოა წარმოადგენდეს მთელ საგანმანათლებლო მიმართულებას 
და ის შესაძლოა გამოყენებული იქნას5 ფუნქციონალური რესურსების და პროფესიული კვალიფიკაციის სახით. 
ამ მისწრაფების ცხოვრებაში განსახორციელებლად ჩვენ ყველაფერი უნდა ავითვისოთ გამონაკლისების 
გარეშე ანალიტიკური პროგრამიდან, მეორადი პროგრამიდან, მასწავლებელთა უნარებიდან, გარკვეული 
მოსწავლეებისგან, სკოლიდან და მისი სოციალური გარემოდან.

ბ. განათლების მიზნები
ჩვენს სკოლებში სულ უფრო და უფრო მეტი ბავშვი შემოდის სხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც კვიპროსის 
საზოგადოებაში ცხოვრებას ეგუებიან. განათლება ძირითადი განმსაზღვრელი პირობაა და მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს უცხოენოვანი მოსწავლეების წარმატებულ ადაპტაციაში, აძლევს რა მათ საშუალებას აქტიური 
მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოების ცხოვრებაში.

განათლება და ემიგრაცია – ევროკავშირში სოციალურ–ფინანსური განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის 
მხარდაჭერის ელემენტებია. 2009 წლის 26 ნოემბერს მიღებულ დასკვნაში ევროკავშირი მონაწილე ქვეყნებს 
მოუწოდებს უზრუნველყონ ყველა ბავშვისთვის თანაბარი საშუალებები და მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მათ 
თავისი პოტენციალის რეალიზაციაში.

კუნძულ კვიპროსზე მცხოვრები ყველა ბავშვი აღჭურვილია განათლების უფლებით. უცხოენოვან მოსწავლეებს 
უფლება აქვთ ჩაირიცხონ და უფასოდ ისწავლონ კვიპროსის სახელმწიფო სკოლებში, ნებისმიერ დონეზე – 
სკოლამდელი ასაკიდან გამოსაშვებ კლასამდე. ჩვენი განათლების სისტემა არ განასხვავებს ადამიანებს რასის, 

5 ა. გოტოვოსი (2002) განათლება და არამსგავსობა. გამომცემლობა „მეტეხმიო“. 3

კულტურათაშორისი განათლება ემიგრანტი მოსწავლეების თანდათანობითი ადაპტაციისთვის კვიპროსის სკოლებსა და 
საზოგადოებაში



თემის, ენის, ფერის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა მოსაზრებების მიხედვით, ასევე ეროვნების მიხედვითაც. 
ეს უფლება გარანტირებულია კვიპროსის კონსტიტუციის მე–20 მუხლით. გარდა ამისა, სკოლა პატივს სცემს 
აზრის, სინდისის და რწმენის თავისუფლებას.

ჩვენი განათლების სისტემაში და კვიპროსის საზოგადოებაში უცხოენოვანი სტუდენტების ინტეგრირების 
პოლიტიკა მთლიანობაში მიმართულია ფუძემდებლური პირობების შექმნაზე განათლების მიღებისა და მასში 
წარმატების მიღწევისთვის თანაბარი საშუალებების უზრუნველსაყოფად. „მთელი რიგი ზომების მიღების 
საფუძველზე, განათლებისა და კულტურის სამინისტრო მიზნად ისახავს დემოკრატიული სკოლის აშენებას, 
რომელიც ჩვენი საზოგადოების განუმეორებლობასა და მრავალფეროვნებას წარმოაჩენს ერთობისა და 
შემოქმედებითი პროდუქტიულობის ელემენტის, საყოველთაო გაგებისა და ურთიერთპატივისცემის საშუალების 
სახით. ამ მიმართულებით მუშაობისას, სამინისტრომ ფუძემდებლურ მიზნად დაისახა კულტურათაშორისი 
აღზრდა, რომლის ამოცანასაც წარმოადგენს ყველა მოსწავლის გამდიდრება ცხოვრებისეული გამოცდილებითა 
და ხალხების მონაგარით, მათ მიერ მსოფლიო ღირებულებების შეცნობა, სტერეოტიპებზე და წინასწარ 
ჩამოყალიბებულ ნეგატიურ აზრებზე უარის თქმა. გარდა ამისა, ამ პრინციპებს ძალუძთ შექმნან მშვიდობიანი 
თანაარსებობისა და აყვავების პირობები არა მარტო კვიპროსზე, არამედ მთელს მრავალკულტურულ ევროპაში 
და მთლიანად მსოფლიოში“.6

ამიტომ ის ფილოსოფია, რომელიც საფუძვლად უდევს ჩვენს სისტემაში უცხოენოვანი სტუდენტების ინტეგრაციის 
პოლიტიკას, პრაქტიკაში ხორციელდება კვიპროსზე ადამიანებისთვის დემოკრატიული სკოლების შექმნით.

•	 დემოკრატიული სკოლა, სადაც ყველა ბავშვი ერთად სწავლობს, თითოეულის 
თავისებურებების მიუხედავად, ემზადებიან რა ერთობლივად შეაბიჯონ საერთო 
მომავალში. სკოლა, სადაც არცერთი ბავშვი არ ამოვარდება განათლებული 
ადამიანისთვის დამახასიათებელი უნარების ათვისების 
პროცესიდან. სკოლა, რომელიც ორგანიზებულია 
ისე, რომ მიმართულია ყველა საგანმანათლებლო 
მიზნის მიღწევის საყოველთაო შესაძლებლობების 
შექმნაზე, განათლების რაოდენობასა და ხარისხში 
კომპრომისების გარეშე.

•	 ადამიანისთვის შექმნილი სისტემა, რომელშიც 
ბავშვი არ გრძნობს თავს იზოლირებულად, 
განყენებულად, დევნილად, შეზიზღებულად და 

6 ამონარიდი განათლებისა და კულტურის მინისტრის ანდრეას დიმიტრიუს მიერ გამოცემისთვის „სახელმძღვანელო კვიპროსის 
განათლების სისტემის შესახებ“ გაკეთებული წინასიტყვაობიდან, რომელიც მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით რვა ენაზე გამოიცა და 
ყველა სკოლაში დაიგზავნა.
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უბრალოდ საცოდავად რაიმე საკუთარი თავისებურებების გამო. ისეთი, სადაც უპირობოდ პატივისცემით 
ეპყრობიან ადამიანის ღირსებას და სადაც მოსწავლეებს აქვთ უფლება და შესაძლებლობები მიიღონ 
ყველაფერი დადებითი ბავშვობიდან და სიყმაწვილიდან, არა მარტო როგორც ზრდასრული ცხოვრებისთვის 
მომზადების არც თუ ისე მარტივი პერიოდიდან (როგორც ეს საყოველთაოდ მიღებულ სკოლაში ხდება), 
არამედ როგორც თავისი ცხოვრების ყველაზე შემოქმედებითი და ბედნიერი წლებიდან.

5

კონკრეტულ ამოცანებში შედის შემდეგი:

•	 კოორდინირებული ზომების შემუშავება და გამოყენება აქტიური მონაწილეობისთვის, განათლების 
სისტემაში უცხოენოვანი მოსწავლეების თანდათანობითი ადაპტაციის ხელშეწყობა.

•	 დაწესებულებების შექმნა და ინტეგრაცია უცხოენოვანი სტუდენტებისთვის რაოდენობრივი და ხარისხიანი 
განათლების უზრუნველსაყოფად.

•	 პედაგოგების, მოსწავლეებისა და მშობლების მიერ ისეთი პრინციპების ათვისება, რომლებიც 
მრავალკულტურული საზოგადოების მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენენ, ასევე მასწავლებლებისა და 
ყველა მონაწილე მხარის მიერ განათლების მიმართ მრავალმხრივი მიდგომის თეორიისა და პრაქტიკის 
შესწავლა.

•	 სპეციალური სასწავლო, ვიზუალური და განვითარებადი მასალების შემუშავება და გეგმაზომიერი დანერგვა, 
ასევე ახალი საგანმანათლებლო მიდგომის რეალიზაცია საგანმანათლებლო სისტემის შესაძლებლობების 
გაფართოების მიზნით.

•	 ქვეყანაში ჩამომსვლელი უცხოენოვანი მოსწავლეების ადაპტაციისთვის სპეციალური ზომებისა და 
მეთოდების შემუშავება და დანერგვა.

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პოლიტიკის კონტექსტი კვიპროსის საზოგადოებაში უცხოენოვანი 
სტუდენტების ადაპტაციის სფეროში ეფუძნება ქვემოთ ჩამოთვლილ პრიორიტეტებს.

კულტურათაშორისი განათლება ემიგრანტი მოსწავლეების თანდათანობითი ადაპტაციისთვის კვიპროსის სკოლებსა და 
საზოგადოებაში
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ამოცანა №1:
ბერძნული ენის შესწავლის პროგრამები
სწავლების ენის სათანადო დონეზე ცოდნა აუცილებელია, თუმცა არ არის უცხოენოვანი მოსწავლეების მიერ 
განათლების მიღების თავიანთი უფლებიდან მაქსიმალური სარგებლის მიღების ერთადერთი ფუძემდებლური 
პირობა. შესაბამისად, მოსწავლეებს ბერძნული ენის შესწავლის ინტენსიურ პროგრამებს ვთავაზობთ პირველ 
რიგში დაწყებითი და საშუალო განათლების სტადიაში.

სწავლების ენის ცოდნა შესაბამის დონეზე უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ არ არის ერთადერთი პირობა, რადგან 
უცხოელ სტუდენტებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ თავისი განათლების 
უფლებიდან. შესაბამისად, სტუდენტებს ვთავაზობთ ინტენსიურ პროგრამებს ბერძნული ენის შესწავლის მიზნით 
ფუძემდებლური პრიორიტეტის სახით.

ამოცანა №2:
ახალი უცხოენოვანი სტუდენტების მიღება
ჩამოსული უცხოენოვანი მოსწავლეების მიღების პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება შემდეგ 
მიზნებს ისახავს:

•	 უცხოენოვანი მოსწავლეების ადაპტაცია და მათთვის ახალი სკოლის და საზოგადოებრივი გარემოს 
გაცნობა, ასევე დახმარება სწავლაში.

•	 მოსწავლეებისა და მათი ოჯახების ინფორმირება სისტემის ფარგლებში მათი უფლებებისა და მოვალეობების 
შესახებ.

   კერძოდ, ამ მიზნით განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ მოახდინა დეტალური 
საინფორმაციო დოკუმენტების რედაქტირება სხვადასხვა ენებზე:

•	 ცნობარი კვიპროსის განათლების სისტემის შესახებ
დეტალური გზამკვლევი კვიპროსის განათლების სისტემის შესახებ 
წარმოადგენს სპეციალურ ცნობარს უცხოენოვან მოსწავლეთათვის. 
გამოცემულია რვა ენაზე: ინგლისურ, არაბულ, ბულგარულ, ქართულ, 
ბერძნულ, რუსულ, რუმინულ და თურქულ ენებზე.

კულტურათაშორისი განათლება ემიგრანტი მოსწავლეების თანდათანობითი ადაპტაციისთვის კვიპროსის სკოლებსა და 
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•	 კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კვიპროსზე... კეთილი 
იყოს თქვენი მობრძანება სკოლაში. ცნობარი–გზამკვლევი 
კვიპროსის სკოლების შესახებ 

მოიცავს პასუხებს კითხვებზე კვიპროსის სკოლების მოსწავლეთა 
უფლებებისა და მოვალეობების თაობაზე, უცხოენოვანი 
მოსწავლეებისთვის სპეციალური პირობების შესახებ, ასევე 
ინფორმაციას განათლების სისტემის შესახებ, პერსპექტივებისა 
და საგნების არჩევის შესახებ. გამოცემულია ხუთ ენაზე: არაბულ, 

ქართულ, უკრაინულ, რუსულ და თურქულ ენაზე.

ამოცანა №3:
სასწავლო პროგრამების შემუშავება პედაგოგებისთვის კულტურათაშორის აღზრდის 

თაობაზე
პედაგოგების მიერ კულთურათაშორისი აღზრდისა და ბერძნულის, როგორც მეორე ენის და (ან) 

უცხო ენის სწავლების საკითხების შესწავლა აუცილებელია, რათა ისინი შეესაბამებოდნენ 
პროფესიის მზარდ მოთხოვნებს. ბერძნულის, როგორც მეორე ენის სწავლება უნდა იქცეს 
სწავლების უფრო ფართო პროცესის ნაწილად ყოველ სკოლაში იმ მიზნით, რომ რეალიზებული 

იქნას ინდივიდუალობისა და კულტურათაშორისი ურთიერთობის ელემენტები. პედაგოგები ამ 
ამოცანის რეალიზაციისას ძირითად ფუნდამენტს შეადგენენ.

ამოცანა №4:
უცხოელი მოსწავლეების მოთხოვნილებების შესახებ მონაცემების შეკრება და 
ანალიზი
მოსწავლეთა სხვადასხვა ჯგუფების მოთხოვნილებების შესახებ მონაცემების შეკრებისა და ანალიზის 
სისტემის შემოღება და გამოყენება შესაძლებელია ურთიერთქმედების შედეგად და მიზნობრივი 
პროგრამების და ეფექტური ღონისძიებების დანერგვით, რომლებიც მიმართულია უცხოელი 
მოსწავლეების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.

კულტურათაშორისი განათლება ემიგრანტი მოსწავლეების თანდათანობითი ადაპტაციისთვის კვიპროსის სკოლებსა და 
საზოგადოებაში



არამსგავსობა – ჩვენი 

უშრეტი წყაროა

ჩვენ ვებრძვით დისკრიმინაციას
ჩვენ პატივს ვცემთ 

განსხვავებებს

ჩვენ განსხვავებულნი 

ვართ
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ამოცანა №5
ახალი ანალიტიკური პროგრამების კულტურათაშორისი 
რაკურსი
კულტურათაშორისი აღზრდა მიმართულია არა მარტო უცხოენოვან 
მოსწავლეებზე, არამედ ბავშვების უმრავლესობაზე. ამასთან დაკავშირებით 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აღიარებს ფაქტს, რომ 
კულტურათაშორისი განათლების ინტეგრირებული პროგრამა აუცილებელს 
ხდის უკვე ზემოხსენებულის გარდა კიდევ დამატებითი ზომების მიღებას:

•	 კულტურათაშორისი მიდგომის გამოყენება ახალ ანალიტიკურ 
პროგრამებში

•	 შესაბამისი საგანმანათლებლო და სასწავლო მასალის შემუშავება 
და შექმნა

დღევანდელი დღის კონტექსტში ჩვენი მცდელობები მიმართული 
უნდა იქნას დაახლოებაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ კულტურულ 
ტრადიციებს შორის არსებული განსხვავებების დანიშნულება არ 
არის ადამიანებისა და მთელი ხალხების განცალკევება. პირიქით, ეს 
მრავალფეროვნება უნდა გვაერთიანებდეს. ჩვენ მიწოდებულნი ვართ მოვახდინოთ ჩვენი კულტურული 
ტრადიციების რეალიზაცია, და ამავე დროს, ვიცოდეთ და განვახორციელოთ ჩვენს გვერდით მცხოვრები 
ადამიანების კულტურა და ტრადიციები. უნდა ვაღიაროთ, რომ კულტურული მრავალფეროვნება – ეს 
კაცობრიობის სიმდიდრეა, ყოველი კულტურა საყოველთაო პატივისცემას იმსახურებს და გადის ცვლილებებისა 
და რეფორმირების უწყვეტ პროცესს საკუთარი განსაკუთრებული სოციალური–კულტურული კონტექსტის 
ფარგლებში, რომელიც მიმართულია თითოეულის საგანმანათლებლო და სოციალურ ადაპტაციაზე. ჩვენი 
დევიზია: „არამსგავსობა – ჩვენი უშრეტი წყაროა, ჩვენ ვებრძვით დისკრიმინაციას. ჩვენ განსხვავებულნი ვართ, 
ჩვენ პატივს ვცემთ განსხვავებებს“.

კულტურათაშორისი განათლება ემიგრანტი მოსწავლეების თანდათანობითი ადაპტაციისთვის კვიპროსის სკოლებსა და 
საზოგადოებაში



საერთო კოორდინაცია: გაბრიელ კარალისი, პედაგოგიური ინსტიტუტის დოკუმენტაციის განყოფილების 

გამგე

ტექსტის რედაქტირება: კონსტანტინოს კონსტანტინოპულოსი, პოლინა ხაჯიფეოდულუ–ლიოზიდუ

გამოცემის კოორდინირება: პროექტების შემუშავების სამსახურის კოორდინატორი

დიზაინი და გამოცემის ელექტრონული დაკაბადონება: თეოდოროს კაკულისი, პროექტების შემუშავების 

სამსახურის თანამშრომელი

© განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
კვიპროსის პედაგოგიური ინსტიტუტი
2010 
ISBN σειράς: 978-9963-0-9145-4
ISBN: 978-9963-0-9149-2



სოლიდარობის 
ფონდები

ევროპის კავშირი პროექტი დაფინანსებულია ინტეგრაციის 
ევროპული ფონდის მიერ

კვიპროსის 
რესპუბლიკა


