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მონაწილეთა რეგისტრაცია: 12:00 სთ; 

 

კონფერენციის გახსნა: 13:00 სთ; 

(უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა) 

 

მისალმებები: 

 

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი მაკა ბერიძე; 

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, პროფესორი 

 მერაბ ბერიძე; 

 

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში, პროფესორი  

ნიკოლოზ ახალკაცი; 

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 

ასოცირებული პროფესორი  

გულიკო ბექაური. 

 

სექციური მუშაობა: 13:30 - 17:00 სთ; 

 

შემაჯამებელი სხდომა:  17:00 სთ. 

(უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა) 

 

რეგლამენტი:  მოხსენება 10 წთ., დისკუსია 3 წთ. 
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განათლების სექცია  

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლალი ბერიძე 

1. სოფიო გიქოშვილი, სსიპ – ქალაქ ბორჯომის №4 საჯარო სკოლა, კლასგარეშე 

მუშაობის როლი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში; 

2. ოლღა გოგოლაძე, სსიპ – ქალაქ ბორჯომის №1 საჯარო სკოლა, არაფორმალური 

განათლების როლი კლასის მართვაში (თავისუფალი გაკვეთილები); 

3. თინა დულარიძე, სსიპ  –  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდიონოვკის 

საჯარო სკოლა, ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების პრობლემები ჩვენი 

სკოლის მაგალითზე; 

4. ნინო ზედგინიძე, სსიპ  –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზველის საჯარო 
სკოლა,  ინგლისური ენის სწავლების ზოგიერთი მეთოდი; 
5. ნანა ლომინაშვილი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №6 საჯარო სკოლა, სამოდელო 

გაკვეთილის  შეფასების თავისებურებები; 

6. ნანა მაცაბერიძე, სსიპ  –  ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ დერცელის საჯარო 

სკოლა, თანამშრომლობითი სწავლება  –  სწავლების  თანამედროვე ფორმა; 

7. ადელი მოდებაძე, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №2 საჯარო სკოლა, მშობელთა 

ჩართულობის ამაღლების გზები სასკოლო ცხოვრებაში;  

8. მარეხ მელიქიძე, სსიპ  –  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი 

გონდრიოს საჯარო სკოლა, მხატვრული ტექსტის სწავლების ზოგიერთი მიდგომა 

არაქართულენოვან სკოლაში; 

9. მზევინარ მჟავანაძე, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №6 საჯარო სკოლა, ახალი 

ეროვნული სასწავლო გეგმის პასუხი განათლებაში არსებულ გამოწვევებზე; 

10. ლიანა მჭედლიშვილი, სსიპ  – ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლოშის 

საჯარო სკოლა, „მკითხველთა კლუბი“ მოსწავლეთა წიგნიერების ასამაღლებლად; 

11. მარინე ოქრომელიძე, სსიპ  – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქის 

საჯარო სკოლა,  მოსწავლეთა ემოციური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ჩვენი 

სკოლის მაგალითზე; 

12. კლარა ფოცხვერაშვილი, სსიპ – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკას 

საჯარო სკოლა, რატომ ვერ ისწავლეს ჯავახეთში ქართული; 

13. ნინო ყურმაშვილი, სსიპ  – ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება გაკვეთილზე. 
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მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია 

ხელმძღვანელი: ინფორმატიკის პროგრამის დოქტორანტი  

ჯულიეტა ტაბეშაძე 

 

1. აბესალომ ზაზაძე, სსიპ  – ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის 

საჯარო სკოლა, რუკის სწავლების ტრანსფერული უნარები; 

2. გიორგი ზედგინიძე,  სსიპ  – ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის 

საჯარო სკოლა, პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლების რამდენიმე საკითხის 
შესახებ; 

3. შორენა დონაძე, სსიპ  –  ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო 

სკოლა, სწავლის მიმართ ინტერესის გაღვიძება მოსწავლეებში; 

4. იზოლდა მერაბიშვილი, სსიპ  –  ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთის 

საჯარო სკოლა, ბიოლოგიის ელემენტების სწავლება ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილებზე სკოლის დაწყებით საფეხურზე; 

5. მარინა მამუკაშვილი, სსიპ  – ქალაქ ახალციხის № 1 საჯარო სკოლა, პროექტებით 

სწავლების მნიშვნელობა მათემატიკის გაკვეთილებზე; 

6. ბადრი კაპანაძე, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის № 1 საჯარო სკოლა, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში; 

7. ელიზა ყულჯანიშვილი, სსიპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის 

საჯარო სკოლა,  ტრანსფერის უნარის განვითარების ხელშეწყობა მათემატიკის 

სწავლების პროცესში. 
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დაწყებითი განათლების სექცია  

ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი მარეხ ნათენაძე 

1. თინათინ გოგიაშვილი, სსიპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საძელის საჯარო 

სკოლა, ონლაინ თამაშების გამოყენება სწავლების დაწყებით  საფეხურზე; 

2. სირანუშ კარაპეტიანი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის № 4 საჯარო სკოლა, ბუნებისმეტყველების 

ზოგიერთი საკითხის სწავლება მცირეკონტინგენტიანი სკოლის დაწყებით კლასებში; 

3. მანანა კბილაშვილი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა, მშობელთა ჩართულობა 

სასკოლო ღონისძიებებში; 
4. მირანდა კბილაშვილი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა, ენობრივი პრაქტიკის 

მიხედვით კითხვის სწავლება დაწყებით კლასებში 

5. ირმა კოვზიაშვილი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის № 1 საჯარო სკოლა, სწავლების 

თანამედროვე მიდგომები ხელოვნების გაკვეთილებზე სკოლის დაწყებით საფეხურზე; 

6. ციალა ლომიძე, სსიპ  –  ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხეროს საჯარო სკოლა, 

მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის სწავლება  I კლასში; 

7. მაია მერაბიშვილი,  სსიპ  –  ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხეროს საჯარო სკოლა, 

მოსწავლეებში 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების განვითარების ზოგიერთი გზა სკოლის დაწყებით 

კლასებში; 

8. ლუდმილა მურადიანი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №2 საჯარო სკოლა, მათემატიკის 

სწავლება ონლაინ სასწავლო რესურსების გამოყენებით.  

9. მანუშაკ მკრტიჩიანი, სსიპ  –  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდიონოვკის 

საჯარო სკოლა, დიდი წიგნის ერთობლივი შექმნა და კითხვა დაწყებითი კლასის მაგალითზე; 

10. მარინე ნათენაძე, სსიპ  –  ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა, 

მოსწავლეთა თვითშეფასების მნიშვნელობა  აკადემიური უნარების გაუმჯობესებაში  

11. მარინე ნადირაძე, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა,  სსსმ მოსწავლის 

ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში; 

12. მაია რეხვიაშვილი, სსიპ  –  ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხის საჯარო სკოლა, 

„სწავლა თამაშით“ და „სწავლა კეთებით“ მეთოდების გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში; 

13. ნინო ფილიშვილი, სსიპ – დაბა ასპინძის საჯარო სკოლა, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება დაწყებით კლასებში; 

14. ნანა შუბითიძე, სსიპ – ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხეროს საჯარო სკოლა, 

სწავლა/სწავლების თავისებურებები კლას-კომპლექტებში; 

15. ინგა ჩადუნელი, სსიპ  –  ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა, 

მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება; 

16. ნაილი ხითარიშვილი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №2 საჯარო სკოლა, ტექნოლოგიებით 

სწავლება დაწყებით კლასებში; 

17. ირმა შერგელაშვილი, სსიპ  –  ქალაქ ახალციხის №2 საჯარო სკოლა, მოსწავლეებში 

კომუნიკაციური უნარების განვითარება დაწყებით კლასებში ქართულის, როგორც მეორე ენის 

გაკვეთილებზე. 
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საზოგადოებრივი მეცნიერებების სექცია 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური 

 
1. ლიდა ბექაური, სსიპ  –   ქალაქ ახალციხის №5 საჯარო სკოლა, სასწავლო პროექტის 

მნიშვნელობა ისტორიის გაკვეთილზე; 

2. ზეინაბ ივანიძე, სსიპ   –   ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყვიტის საჯარო 

სკოლა, სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელოები; 

3. კობა მეტრეველი, სსიპ  –  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გიორგი მთაწმინდელის 

სახელობის ტაძრისის საჯარო სკოლა, ტაძრისის სკოლისათვის სახელის   –  გიორგი 

მთაწმინდელის მინიჭების შესახებ; 

4. შორენა ხიზაძე, სსიპ  –  ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავის საჯარო 

სკოლა, საკლუბო მუშაობის პრაქტიკის გაცნობა. 

 

 

 
 

 
 


